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Käesolev aastaraamat on pühendatud EGSi asutajaliikme ja
esimese presidendi Vello Tarmisto mälestusele

Vello Tarmisto (1918–1991)
Voldemar Väli maal aastast 1985 on perekonna valduses

SAATEKS
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 43. köide on pühendatud EGSi
asutajaliikme ja esimese presidendi (1956–1985) ning esimese auliikme Vello Tarmisto mälestusele. Tema sünnist möödus käesoleva
aasta 7. jaanuaril 100 aastat. Oma erinevates ametites, sh TA Majanduse Instituudi sektorijuhataja ja direktorina, suutis Vello Tarmisto
teha palju, mis jääb püsima meie geograafia ja kodu-uurimise ajalukku.
Vello Tarmisto elust ja tegevusest on tema juubelite puhul ja pärast
tema surma kirjutatud ülevaateid EGSi aastaraamatutes, kuid seda
on tehtud lühidalt ja peamiselt on käsitletud tema teadusadministraatori tööd. Senini puudus ülevaade Vello Tarmisto kooli- ja teadlasteest, mis oli 20. sajandi keskpaiga aastakümnetel, kuid ka pärast
seda, ajastu oludest tulenevalt keeruline ja vastuoluline. Siit hargnevad lahti inimese olemus, tõlgendamisvõimalused ja pärandi väärtustamine. Me ei pääse tagasi aega, millest kirjutame, kuid ei hinda
toimunut ka ainult tänapäeva seisukohast, sest peame oluliseks
arvestada tolle aja tausta koos ajastule omaste poliitiliste hirmude,
kohustuste ja veidrustega. Kui palju on selles olnud nõukogude aja
karmi ja inimvaenulikku pealesunnitud reaalsust ning Tarmisto põlvkonna ajakogemust, see jääb lugeja enda otsustada.
Lühemad mälestusartiklid on selles aastaraamatus pühendatud seltsi
auliikmele Ago Jaanile, kauaaegsetele EGSi liikmetele Rein Kasele,
Valve Kirsipuule ja Kaljo Laasile, varalahkunud Tartu ülikooli inimgeograafia professorile Rein Ahasele ja Tartu ülikooli audoktorile,
IGU presidendile aastail 2000–2004 Anne Buttimerile, kes tegi
väga palju Edgar Kanti teaduspärandi tutvustamisel ülemaailmselt.
Kogumikus on ka meenutusartikkel Gruusia väljapaistvast loodusgeograafist Niko Berutšašvilist, kellega oli Eesti geograafidel head
sidemed nõukogude perioodi viimastel aastakümnetel ja kelle
ekspeditsioonidel käisid Tartu ülikooli geograafiatudengid.
Arvo Järvet, aastaraamatu toimetaja

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

VELLO TARMISTO JA TEMA AEG
Kalev Kukk
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatus 1967/1968 ilmus seltsi esimehe
Vello Tarmisto 50. juubelile pühendatud lühilugu. See algab nii,
nagu üks sünnipäevalugu algama peab (V. Tarmisto ... 1969: 273):
"Vello Tarmisto sündis 7. jaanuaril 1918 Võru linnas. Juubilari noorus möödus aga Viljandimaal. Pärast Viljandi Maagümnaasiumi
lõpetamist 1936. aastal [toona Viljandimaa Poeglaste Gümnaasium]
asus V. Tarmisto Tartu Ülikooli, et majandusteadust õppida. Õpingud katkestas sõjaväeteenistus, hiljem aga Suur Isamaasõda, mille
juubilar Punaarmee Eesti Laskurkorpuse koosseisus läbi tegi. Juba
enne demobilisatsiooni jätkas ta õpinguid Tallinna Polütehnilise
Instituudi majandusteaduskonnas; kõrgema hariduse diplom tööstusökonoomika erialal anti Vello Tarmistole 1946. aastal."

Midagi uut ei lisa sellele ka EGSi aastaraamatutes Vello Tarmisto
60. ja 70. juubeliks kirjutatud lood (Vello Tarmisto ... 1979 ja
Marksoo 1994). Tõsi, 60. sünnipäeva loos on täpsustuseks lisatud,
et juubilar sündis teenistuja perekonnas. Ann Marksoo kirjutatud
lugu Tarmisto 70. sünnipäevaks osutus aga juba järelehüüdeks talle.
Aegade muutuses EGSi aastaraamatute kirjastamine ja trükkimine
venisid ‒ kui 25. köide ilmus 1990. aastal, siis 26. alles 1994.
aastal, ehkki selle käsikiri oli valminud 1990. aastal. Ainus, mida
oli võimalik aastaid trükiootel seisnud Ann Marksoo tekstile lisada,
oli tagasihoidlik lause: "Vello Tarmisto suri 6. novembril 1991."
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Kodu ja kaasavara
Kõik eelpool toodud tsitaadis on õige, ainult et kas sellega on ka
kõik ära öeldud? Või õigemini, kas sellele oleks pool sajandit hiljem midagi lisada, või on veel midagi sellist, millest tollal tuli vaikida? Midagi sellist, millest Vello Tarmisto pidi ise vaikima ja teistel, kui nad üldse midagi teadsid, tuli vaikida. Ajad oli ju sellised.
Tõepoolest, Vello Tarmisto sündis koos oma kaksikust venna Üloga
7. jaanuaril 1918 Võrus. Kuid kas perekonda, kuhu ta sündis, on
tänapäeval vähegi mõistlik nõukogulike kriteeriumite järgi määratleda? Kindlasti mitte. Vene ajal oli selle "lahtri" täitmine elulookirjeldustes kohustuslik. Kes ei saanud või ei söandanud oma päritolu töölise või kehviktaluniku, hiljem kolhoosniku või sovhoositöölisena märkida, sai piirduda väheütleva ja umbmäärase "teenistujaga". Hilisemates elulookirjeldustes on Vello Tarmisto oma isa
ametiks sageli märkinud "agronoom" ja emal "kodune". Vello Tarmisto sünnihetkel olid nad tõepoolest seda.
Vello Tarmisto ja tema vanematega on lugu lihtne, ent samas
põnev.1 Tema isa, Otepäält pärit Julius Grünberg (1890‒1956) oli
Leipzigi Ülikooli 1914. aastal lõpetanud agronoomina. Seejuures on
ta esimesi eestlasi, kes olid omandanud välismaal põllumajandusliku kõrghariduse. Enne teda olid Saksamaal põllumajandust
õppinud näiteks Jaan Raamot (1873‒1927), kes kaitses 1905. aastal
Königsbergi Ülikoolis Dr. Phil. teaduskraadi piimanduse alal, ja
Jaan Hünerson (1882‒1942), kes oli 1912. aastal lõpetanud BonnPoppelsdorfi põllumajandusakadeemia.
Seejärel õpetas Julius Grünberg lühikest aega Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi Vahi katsetalus ja Mari Raamoti tütarlaste kodumajanduskoolis põllundust. 1916. aastal abiellus ta Abja lähistelt
Abja-Sarja talust pärit Helmi Liebusega (1891‒1965), kes oli lõpetanud gümnaasiumi ja omandanud algkooliõpetaja kutse. Lisaks oli
1

Siinkohal on kasutatud Vello Tarmisto käsikirjalist uurimust oma isast:
"Julius Tarmisto (1890‒1956). Curriculum vitae" (Tarmisto 1989/1990).
Vt ka: Eesti avalikud tegelased 1932: 43 ja Eesti majandustegelased
1938: 212.

Vello Tarmisto ja tema aeg
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ta õppinud Soomes kodumajandust. Selles mõttes oli tegemist n-ö
esimese põlve haritlastega, kes püüdsid anda oma lastele parima
võimaliku hariduse.
Järgnevad aastad möödusid neil Võrus. Julius Grünberg töötas seal
Võrumaa Põllumeeste Keskseltsi agronoomina ja osales ühtlasi
aktiivselt Lõuna-Eesti põllumeeste ühinemisliikumises. 28. novembril 1918 valiti ta Võrumaa maavalitsuse esimeheks, s.t esimeseks
Võru maavanemaks. Samal päeval ületasid Nõukogude Venemaa
väed Narva juures pärast Saksamaa vägede taandumist Eestist äsja
de facto iseseisvunud Eesti Vabariigi piiri. Algas Vabadussõda.

Aasta 1936. Selle foto lisas Vello Tarmisto ülikooli
sisseastumisavaldusele.
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5.‒7. aprillini 1919 toimunud Asutava Kogu valimistel valiti Julius
Grünberg Maaliidu esindajana Asutava Kogu liikmeks. Tervislikel
põhjustel loobus ta valitud kohale asumisest.
1922. aastast kuni 1941. aastani elas perekond Õisus, kus Julius
Grünberg töötas Õisu Piimaasjanduse Kooli (hilisema nimega Õisu
Piimanduskool) juhatajana ja alates 1937. aastast ka seda hallanud
Sihtasutise Eesti Piimandusinstituut direktorina kuni 1940. aasta
lõpuni, olles siis sunnitud uue võimu survel ametitest loobuma.
Elukohaks oli Õisu koolimõis. Ilmselt just Õisu aegadest tuleks
otsida ka Vello Tarmisto hilisema kodu-uurimusliku huvi tausta.
1936. aastal muutis Julius Grünberg nimede eestistamise käigus
oma ja oma pere perekonnanime Tarmisto´ks.
1936. aastal lõpetas Vello Tarmisto Viljandimaa Poeglaste Gümnaasiumi kommertsharu. Temaga koos lõpetasid ka hilisem majandusdoktor (1990) ja aastatel 1980‒94 Majanduse Instituudis
töötanud Jaan Tepandi (1917‒2004) ning Rootsis majandusteadlase
ja -tegelasena nime teinud Harald Martin Nurk (1918‒2014).
Sama aasta sügisel asus Vello Tarmisto koos Harald Martin Nurgaga
õppima Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna majandusosakonda. Koos
nendega alustas seal samal ajal õpinguid ka Tallinna Linna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi lõpetanud Kaljo Kask (1917‒91) ‒
hilisem majandusdoktor (1988) ja pikaaegne Tarmisto töökaaslane
Majanduse Instituudis. Majandusosakonna tuntumateks õppejõududeks olid siis professor Mihhail Kurtšinski (1876‒1939) ja
esimest semestrit professorina loenguid pidav Edgar Kant
(1902‒78). Dotsendiks oli tõusnud Eduard Poom (1902‒86). Kohustuslikeks majandusgeograafilisteks aineteks olid Edgar Kanti poolt
juhendatavad või loetavad majanduskartograafia (seminarina),
regionaalne majandusgeograafia (seminarina) ning "Üldine majandusgeograafia I ja II ja Baltoskandia, eriti Eesti majandusgeograafia", kusjuures viimane oli üheks aineks, milles hinde maxime
sufficit saamine oli tingimuseks ülikooli cum laude lõpetamisele.
Üliõpilasena kuulus Vello Tarmisto alates 1936. aasta lõpust korporatsiooni "Vironia", mis oli majandust õppivate noorte seas suuresti
enesestmõistetav valik. Majandusosakonna resp. 1938. aastal moo-
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dustatud Majandusteaduskonna hiljem tuntust kogunud üliõpilastest
olid Vello Tarmisto ülikooliaastatel "Vironia" liikmed näiteks Leo
Tiik (1910‒86; geograafiakandidaat 1958) ja Rudolf Jalakas
(1914‒97), kes lõpetasid Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna
vastavalt 1940. ja 1942. aastal, samuti Karl-Feliks Sauks (1915‒83;
majanduskandidaat 1952), Olgred Aule (1916‒2015; kaitses 1953.
aastal Saksamaal majanduse alal doktorikraadi), Harald Martin
Nurk ja Harry Männil (1920‒2010). Viroonlane oli ka Vello
Tarmisto ema vend Peeter Liebus (1889‒1973), kes 1944. aastal
põgenes perega Saksamaale ja sealt edasi Rootsi.

Skaut Vello Tarmisto on sellel fotol paremalt teine. Muide, 1937. aastal
osales ta skautjuhina 31. juulist kuni 9. augustini toimunud 5. skautide ülemaailmsel jamboreel, s.o skautide rahvusvahelises, ligi 30 000 osavõtjaga
suurlaagris Vogelenzangis Hollandis. Seda fakti varjas ta kiivalt tulevase
punavõimu eest. Eesti delegatsiooni kuulus ka tema klassivend Jaan Tepandi.

14

Kalev Kukk

"Interreegnum"
Alanud oli Teine maailmasõda. Molotov-Ribbentropi pakt ja Taani
väinade sulgumine tähendasid Eesti langemist Venemaa surve alla.
Ehkki Eesti oli kuulutanud end neutraalseks riigiks, ei tähendanud
see veel päris kindlasti üksnes heale õnnele lootmist. Tartu Ülikooli
üliõpilastele, kes polnud veel kohustuslikku kaitseväeteenistust
läbinud, tähendas see kutset väeteenistusse. Nii läks ka Vello
Tarmistoga. 28. septembril 1939 esitas ta palve rektorile end ajutiselt eksmatrikuleerida seoses sõjaväeteenistusse minekuga, mis ka
järgmisel päeval rahuldati. See oli tol sügisel iseenesestmõistetav.
Tavapärane, umbes aasta pikkune kaitseväeteenistus venis Tarmistol aga muutunud olude sunnil seitsme aasta pikkuseks. Ajateenistust alustas ta Tartu 3. suurtükiväegrupis. Seejärel tuli Tondi
Sõjakool, mille ta lõpetas, jõudmata Eesti okupeerimise tõttu Venemaa poolt saada lipniku sõjaväelist auastet.
1940. aasta juunisündmustes kõrvaltvaatajaks jäänud Eesti sõjavägi
‒ pärast okupeerimist nn Eesti Rahvavägi ‒ inkorporeeriti Eestit
okupeeriva Punaarmee koosseisu. Nii sai Vello Tarmistost automaatselt esialgu Eesti Rahvaväe ja septembris Punaarmee suurtükiväe seersandi auastmes rühmakomandör. Mingist võimalikust
demobiliseerimisest ja õpingute jätkamisest ülikoolis polnud enam
juttugi. Sõja alguseni Venemaa ja Saksamaa vahel oli jäänud vähem
kui aasta.
22. juunil 1941, s.o vahetult pärast sõja algust Saksamaa ja Venemaa vahel, määrati 22. territoriaalne laskurkorpus lahingväeosaks,
mis paigutati Leningradi kaitseks Pihkvast idasse. Ilmselt siis
ülendati Tarmisto kui Tondi Sõjakooli aspirantide kursuse lõpetanu
nooremleitnandiks. Sinna jõudes oli korpuses umbes 6800 Eesti
päritolu sõjaväelast. 9.‒10. juulini toimunud lahingutes Porhovi,
Dno ja Staraja Russa lähistel, kus osales ka Suurtükiväe 614. polk
(Laur 1971: 247) ja kuhu kuulus suurtükiväelasena Vello Tarmisto,
22. territoriaalkorpus Saksamaa vägede poolt sisuliselt purustati (vt
ka: Peegel 1979/2009).
Palju eestlasi langes, veelgi rohkem läks üle sakslaste poolele.
Kättemaksuks taganemise ja üleminekute eest asuti pärast lahinguid
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Porhovi all mehi detsimineerima ‒ teiste seas tapeti rivi ees komissari püstolilasuga mitmekordne maailmameister laskmises (1937 ja
1939) Kristjan Vilberg (1908‒41). See juhtus 12. juulil. Samal ööl
toimus uus üleminek. Pole välistatud, et Vello Tarmisto oli selles
detsimeerimiseks üles seatud rivis oma kümnes järjekorras üheksas
või järgmises kümnes esimene. Siis ei küsitud, kas oled reamees või
ohvitser. Hirmust pidid värisema nii ühed kui teised.
28. septembril eemaldati eestlased (neid olevat järele jäänud "üle
poole tuhande" ehk parimal juhul umbes kümnendik algsest isikkoosseisust) rindelt ja koondati moodustatavatesse tööpataljonidesse, juhtivkoosseis tagalaväeosadesse (Eesti rahvas ... 1971: 261).
Hiljem, pärast vahepealset tööpataljonide aega, jätkus Vello Tarmisto sõjatee juba 8. Eesti Laskurkorpuses, mis formeeriti 1942.
aasta oktoobriks.
Minu mäletamist mööda ei rääkinud Vello Tarmisto vähemalt minu
Majanduse Instituudis töötamise aastatel (1973‒90) sõjaveteranide
tavapärastel austamisüritustel kunagi oma sõjateest. Selles polnud
midagi ebaloomulikku ja ses suhtes polnud Tarmisto mingi erand.
Ei tahetud oma hingehaavu lahti kiskuda. Pealegi polnud need
üksnes oma, vaid ka lähedaste hingehaavad. Millest rääkida võis,
sellest polnud mõtet rääkida, millest rääkida tahtnuks, sellest ei
saanud rääkida. Pealegi oli demobiliseerimisel antud vaikimisallkiri. Puudutagu see siis kas detsimeerimist Porhovi all, selja
tagant üle pea vihisevaid NKVD kuule Velikije Luki all või Narva
purustamist. Pole teada, kas eestlasi langes Velikije Luki all rohkem
sakslaste või "omade", s.o võimalikku taganemist tõrjuvate NKVD
väeosade käe läbi. Pigem on õige viimane. Ka Hubert Veldermanni
(1929‒2012) kolmveerandtunnises raadiosaates 9. mail 1960, mis
tegi tagasivaate Kuramaa lahingutele, kasutas Vello Tarmisto võimalust vaikida. Pärast ainsat lauset 15 aasta tagustesse aegadesse
hakkas ta rääkima Kuramaa majanduse tänapäevast (kuula:
http://arhiiv.err.ee/guid/29203).
Igatahes tuli Vello Tarmisto sõjast elusana tagasi. Tema sõjatee
kestis teisest sõjapäevast viimaseni. Teda autasustati kahe ordeniga
"Punane Täht" ning medalitega "Lahinguliste teenete eest" ja
"Võidu eest Saksamaa üle".
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Septembris 1945 ehk veel enne demobiliseerimist jätkas ta õpinguid
Tartu Riiklikust Ülikoolist (TRÜ) Tallinna Polütehnilisse Instituuti
(TPI) üle toodud majandusteaduskonnas. 1946. aastal lõpetas
Tarmisto (ühena 27-st) TPI tööstuse, s.t tööstusökonoomika erialal
kiitusega (osa hindeid kanti talle üle Tartu Ülikooli ajast).
Vello Tarmisto jäi tööle TPI-sse, täpsemalt 1947. aasta kevadel
moodustatud dotsent Bernhard Veimeri (1906‒73) poolt juhitud
rahvamajanduse ajaloo ja majandusgeograafia kateedrisse, esialgu
assistendina, hiljem vanemõpetajana. Sinna tuli ka pärast professor
Juhan Vaabeli (1899‒1971) määramist statistika ja raamatupidamise kateedri juhatajaks selle varasem juhataja, majandusgeograafiat lugev dotsent Leo Tiik (Tallinna Tehnikaülikooli
Majandusteaduskond ... 2010: 283‒284).
Jaanuarist 1947 töötas Vello Tarmisto tol hetkel igati sobiva taustaga inimesena ‒ äsja kiitusega lõpetanud Eesti Laskurkorpuse noor
ÜK(b)P liikmest ohvitser ‒ TPI 70-liikmelise komsomoli algorganisatsiooni muust tööst vabastatud sekretärina, kusjuures
ELKNÜ Linnakomitee-poolne kinnitamisprotseduur kestis kuni
sama aasta septembrini, ja valiti komsomolikomitee esindajana ka
instituudi parteibüroo liikmeks (Tallinna Polütehniline Instituut ...
1986: 192). Selles, et temast oli saanud sõja aegadel ÜK(b)P liige,
polnud midagi iseäralikku.
Vello Tarmisto kuulumine TPI parteibüroosse jäi lühikeseks ‒ 25.
juunil 1948 valitud 6-liikmelisse büroosse ta enam ei kuulunud
(Tallinna Polütehniline Instituut ... 1986: 175‒176). Veelgi lühemaks jäi mingil põhjusel tema aeg TPI komsomoli algorganisatsiooni sekretärina ‒ ELKNÜ Tallinna Linnakomitee vastav
vabastamise otsus kannab kuupäeva 2. detsember 1947. Ametliku
formuleeringu kohaselt vabastati ta "seoses aruandlus-valimiskoosolekul sekretäriks mittevalimisega" (ERAF.31.6.441).

Vello Tarmisto ja tema aeg
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Esimesed aastad Majanduse Instituudis:
geograafiakandidaadiks
1946. aastal asutati uue võimu poolt 1940. aastal likvideeritud Eesti
Teaduste Akadeemia asemele ENSV Teaduste Akadeemia ning
selle koosseisus mitmete teiste instituutide kõrval vastavalt üleliidulistele mallidele ka Majanduse ja Õiguse Instituut (alates 1950.
Aastast kandis see nime Majanduse Instituut), mille ülesandeks oli
"sotsialistlikule ülesehitustööle" kaasa aidata. Inimestega, keda
sinna tööle leida (seda eriti majandusteadlaste osas), oli seis kurvemast kurvem.
Sõjaeelsest Tartu Ülikoolist polnud välja kasvanud ühtki doktorikraadiga majandusteadlast. Lahkunud oli ka ainus rahvusvahelise
renomeega õppejõud TÜ Majandusteaduskonnas professor Edgar
Kant, kelle tegevus ulatus majandusteadusesse küll pigem organisaatorina. Ainsate arvestatavate majandusteadlastena olid Eestisse
jäänud iseseisvusaastate nimekaim majandusanalüütik, Riigi
Statistika Keskbüroos ja Konjunktuuriinstituudis töötanud ja suuresti ise end töö kõrvalt Riigi Statistika Keskbüroos koolitanud
Juhan Janusson (1894‒1967), Arkadi Rannes (1909‒67) ning
põllumajandusökonoomikaga tegelev Endel Vint (1907‒83). Ainus
koht, kust kedagi vastloodud Majanduse ja Õiguse Instituuti võtta
andis, oli TPI. Ent sealgi olid read hõredamast hõredamad. Lisaks
kerkisid üha kõrgemale "ideoloogilised" barjäärid.
See oli sõna otsese mõttes miiniväli, millel tuli Vello Tarmistol alustada ja tegutseda. Need olid uue võimu poolt kehtestatud raamid ja
käsulauad, mis tuli omaks võtta. See oli aeg, kui vale oli tõde ja tõde
oli vale. Aastad 1949‒53 olid Eestis stalinismi kõrgaeg, mille
keskseks märksõnaks oli EK(b)P 1950. aasta VIII ehk märtsipleenum.
Kahtlemata tuli Vello Tarmistol siis veelgi rohkem tunda hirmu isa
pärast, kes vastas üheselt kõigile "kodanliku natsionalisti" kriteeriumitele, kellesuguseid hakati pleenumi otsuste taustal hävitama:
intellektuaal, pealegi veel valitud Asutava Kogu liikmeks. Juba
ainuüksi sellest piisanuks represseerimiseks. Lisaks oli Julius
Tarmisto Õisu Piimandusinstituudi direktori ametipostile nimetatud
tulenevalt riigivanema dekreediga antud Õisu piimandusinstituudi
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asutamise seaduse (Riigi Teataja 1936, nr 54, art 459, lk 1250‒1251)
alusel riigivanema enda poolt põllutööministri ettepanekul.
Vello Tarmistost sai Majanduse Instituudi töötaja 27. juunil 1949.
Esialgu oli ta instituudi teadussekretäriks kohakaasluse alusel,
jätkates tööd TPI-s, ja 1. septembrist 1949 juba põhikohaga, täites
ühtlasi sisuliselt nooremteaduri kohustusi rahvamajanduse üldprobleemide sektoris. Neil aegadel polnud teadussekretäril kaugeltki
seda tähtsust ja tähendust, mis hiljem. Ka palk oli kraadita teadussekretäril ja kraadita nooremteaduril võrdne. Vello Tarmisto esimeseks nn plaaniliseks tööks Majanduse Instituudis sai 1950. aastal
kirjutatud "Põllumajanduse arenemine ja paiknemine Eestis kuni
Nõukogude korra kehtestamiseni". Kuupäevaga 3. juuli 1950
allkirjastatud aruandes nimetab Vello Tarmisto seda tööd juba "oma
dissertatsioonitööks" (ERA.R-2347.2.37).
1950. aasta 15. detsembrist suunati Vello Tarmisto aastasesse aspirantuuri, mis kujutas endast suuresti eelkõige juhendajaga seotud
kaugõppe aspirantuuri A. A. Ždanovi nimelise Leningradi Riikliku
Ülikooli juures. Tema juhendajaks sai sealse majandusgeograafia
kateedri juhataja professor Vladimir Tšetõrkin (1892‒1958), kes oli
varem tegelenud ka majandusliku rajoneerimise küsimustega.
Hiljem oli ta ka Salme Nõmmiku (1910‒88) väitekirja juhendajaks,
kes kaitses kandidaadikraadi 29. märtsil 1956 samuti Leningradi
Riikliku Ülikooli juures. 1951. aasta keskpaigast jätkas Tarmisto
ühtlasi poole kohaga nooremteadurina Majanduse Instituudis. Väitekirja aluseks sai juba eelpool mainitud plaaniline töö, mida ta edasi
arendas. Selle II osa on ta ilmselt oluliselt täiendanud Leningradis
NSV Liidu Geograafia Seltsi rikkalikku raamatukogu kasutades (vt:
Merikalju 2013). Sellele vihjavad kas või töös esinevad viited ja
kasutatud kirjandus. 1952. aasta märtsis esitati töö väitekirjana
kaitsmiseks.
Enesestmõistetavalt iseloomustavad toonast väitekirja sagedased
viited Stalinile ja Leninile, kohustuslikud ideoloogilised passaažid,
samuti võrreldes sama aasta lõpus ilmunud artikliga ""Geopoliitika"
‒ eesti kodanluse poliitika üks teoreetilisi aluseid" (Tarmisto 1952a)
võrdlemisi mahe kriitika "kodanliku" Eesti majandusgeograafia ja
eelkõige Edgar Kanti aadressil sissejuhatuses ning töö loosunglik
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IV, s.o kokkuvõtlik osa, kus vaadatakse ENSV põllumajanduse helgesse tulevikku. Oma töö eesmärgi määratles Vello Tarmisto järgmiselt (Тармисто 1952d: 3):
"... dissertant püstitab oma väitekirja üheks eesmärgiks põllumajanduse arengu ja paigutuse probleemide vaatlemise Eestis lahutamatus seoses põllumajanduse arengu ning spetsialiseerumise ja põllumajanduslike rajoonide kujunemisega Venemaal. [---] dissertant
üritas käesolevas uurimuses analüüsida ja kinnitada ulatusliku faktilise (eriti kohaliku) materjaliga marksistlikku seletust Eesti põllumajanduslikule arengule, spetsialiseerumisele ja paiknemisele kapitalismi tingimustes. Seejuures seadis dissertant endale ülesandeks
näidata, et majanduslik areng Eestis ja kõigis Balti kubermangudes
toimus kõige tihedamas seoses Venemaa teiste kubermangudega, et
Balti kubermangud, teiste seas Eesti, kujutasid endast majanduslikus (ning loomulikult ka poliitilises ja kultuurilises) seoses Venemaa kui ühtse terviku lahutamatut osa. Sellel on eriline tähtsus seetõttu, et kodanliku Eesti majandusgeograafid püüdsid igati tõestada,
et Eesti ei füüsilis-geograafiliselt ja majanduslikult, samuti kultuurilistelt sidemetelt ei omanud ei kaugemas ega lähemas minevikus
kuigi palju ühist Venemaa teiste kubermangudega."

Teisiti tollal ei saanud. Iga teadustöö pidi esile tõstma Eesti ja
Venemaa vennalikke suhteid aegade hämarusest saati, rääkima, et
lõplik õnn saabus eesti rahva õuele alles pärast eestlaste asualade
ühendamist Vene impeeriumiga Põhjasõja tulemusel.
Väitekirja näol on seega tegemist mahuka (tekst 448 lk, joonistega
kokku 509 lk) kirjeldava ülevaatega Eesti ala põllumajanduse
arengust alates 19. sajandi keskpaigast kuni 1940. aastani. Iseküsimus
on loomulikult poliitilised ja ideoloogilised hinnangud. Väga põhjalik
on näiteks Eesti loodusgeograafiline iseloomustus, kus on aluseks
võetud August Tammekannu (1894‒1959) aegadest pärinev jaotus
Madal- ja Kõrg-Eestiks. Töös eristatud põllumajandusrajoonid on
näha joonistelt 1 ja 2.
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Joonis 1. Kandidaadiväitekirjas eristab Vello Tarmisto sõdadevahelise
Eesti põllumajanduses nelja rajooni, mis olevat kujunenud välja nn taanistamispoliitika tulemusel, st eristatavad toonaste arusaamade ehk "marksistliku seletuse" kohaselt kapitalistlike suhete arengu ja klassivõitluse
regionaalsete erisuste alusel.
1. Põhja-Eesti. Seda iseloomustavat suhteliselt hajutatud tootmine ja
vähenenud orienteeritus turule. Peamiste rajooni iseloomustavate
tunnustena tuuakse välja kartulikasvatuse ja sellega seotud harude
taandumine ning piimakarjakasvatuse suunitletus Põhja-Eesti linnadele.
2. Lõuna-Eesti. Seda iseloomustavat linakasvatuse kokkutõmbumise
ning sellega seoses "keskmike" ja "kehvikute" vaesumine, kes erinevalt
"kulakutest" polevat suutnud ümber orienteeruda piimakarjakasvatusele.
3. Kesk-Eesti, kus jätkuvalt domineeris piimakarjakasvatus ja piimasaaduste töötlemine turu tarbeks. Kapitalistlike tootmissuhete poolest
olevat see kõige arenenum rajoon.
4. Lääne-Eesti. Kõige vähem arenenud ja kõige madalama toodangu
kaubalisusega rajoon, kus piimakarjakasvatuseks soodsaid looduslike
eeldusi polevat kapitalistliku korra tingimustes olnud võimalik vajalikul
määral kasutada.
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Joonis 2. Kandidaadiväitekirjas eristab Vello Tarmisto Eesti NSV kollektiviseeritud tulevikupõllumajanduses nelja rajooni, mida spetsialiseerumise
aspektist iseloomustavad lisaks piimakarjakasvatusele järgmised "partei ja
valitsuse" suunistest lähtuvad tootmissuunad:
1. Põhja-Eesti, mida iseloomustab linnalähist tüüpi põllumajandus.
2. Lõuna-Eesti, mida iseloomustab linakasvatus.
3. Ida-Eesti, mida iseloomustab suhkrupeedikasvatus.
4. Lääne-Eesti, mida iseloomustab harude paljusus, eelkõige aga
seemnekasvatus.

Olgu kohustuslike ideoloogiliste hinnangutega minevikule kuidas
on, kuid veelgi võõristavamad osad puudutavad ENSV põllumajanduse õitsvat tulevikku. Näiteks Ida-Eesti põllumajandusliku rajooni
tulevikukultuurina tõstetakse esile suhkrupeeti, kui spetsiifilist
rajoonikujundavat tegurit. Kindlasti polnud see Vello Tarmisto
idee, vaid "partei ja valitsuse poolt" etteantud suunis. 1952. aastal
ilmuma hakanud Eesti NSV TA Toimetiste avanumbris kirjutas näiteks Majanduse Instituudi silmapaistvaim põllumajandusökonoomika esindaja läbi aegade Endel Vint (Vint 1952: 70‒71):
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"Kodanlikus Eestis "katsetati" suhkrutööstuse rajamisega 1920.a.
Selleks asutati ka vastav aktsiaselts, kuid ettevõte luhtus ja suhkruvabriku ehitamist üldse ei alustatudki. Lääne-Euroopa imperialistlikest riikidest sõltuvas kodanlikus Eestis summutati suhkrutööstuse
rajamise mõte juba eos. Alles nõukogude korra tingimustes avanes
suhkrutööstuse rajamise võimalus. Bolševike partei ja valitsuse
vastava otsuse kohaselt ehitatakse suhkruvabrik Jõgeva rajooni. [---]
Suhkruvabriku ehitamisega Jõgeva rajoonis kontsentreerub suhkrupeedi tootmine edaspidi rohkem peedisuhkruvabriku ümbruses asuvatesse rajoonidesse. Suhkruvabrik saab endale vajalikku toorainet
põhiliselt kahel pool laiarööpmelist raudteed asetsevast Jõgeva,
Tartu, Elva, Põltsamaa, Paide, Tapa, Väike-Maarja, Kallaste ja osalt
Rakvere ning Mustvee rajoonist."

Teisalt tuli väitekirja juures kahtlemata silmas pidada ka Leningradi
mängureegleid. Kui Eestist lähtus 1950. aasta märtsipleenumi
järgne surve (see hakkas leevenema alles 1953. aasta lõpus), siis
A. A. Ždanovi nimelises Leningradi Riiklikus Ülikoolis kammitses
täiendavalt kahtlemata nn "Leningradi süüasi", mille tulemuseks oli
sealgi stalinistliku surve tugevnemine. Pealegi sai Vello Tarmisto
väitekirja esimeseks oponendiks Boriss Semevski (1907‒76), keda
seostati stalinistlike vaadetega isegi veel 1970. aastatel. Selle ilmekaks näiteks on kas või tema äärmuslikult eitav suhtumine Vsevolod Anutšini (1913‒84) geograafiat kui tervikteadust esindavatesse seisukohtadesse (vt näit: Анучин 1972), nimetades neid
geograafiliseks fatalismiks või vulgaar-geografismiks, mis pole
"ühitatav marksistlik-leninliku õpetusega loodusest ja ühiskonnast"
(Семевский 1972: 26).
Vello Tarmisto väitekirja "Сельскохозяйственная специализация
и сельскохозяйственные районы Эстонии (досоветский период)" [Eesti põllumajanduse spetsialiseerumine ja põllumajanduslikud rajoonid (nõukogude-eelne periood)] (Тармисто 1952d)
kaitsmine toimus A. A. Ždanovi nimelise Leningradi Riikliku Ülikooli Geograafiateaduskonna teadusliku nõukogu ees 30. mail
1952, mida juhtis hilisem NSV Liidu Geograafia Seltsi president
professor Stanislav Kalesnik (1901‒77). 18 hääletanust, kelle seas
oli 11 professorit, andsid kõik Tarmisto tööle positiivse hinnangu,
mis neil aegadel polnud sugugi tavaline. Kaitsmisel oli, nagu juba
öeldud, esimeseks oponendiks geograafiadoktor Boriss Semevski ja
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teiseks oponendiks geograafiakandidaat Leonid Altman (1911‒?).
TRÜ geograafiakateedri nimel esitas tööle arvamuse Endel Varep
(1915‒88).
Vello Tarmistost sai Eesti esimene geograafiakandidaat majandusgeograafia alal. 1. juunist 1952 edutati Tarmisto vanemteaduriks
ehk toonase terminoloogia kohaselt vanemaks teaduslikuks kaastöötajaks. Tol hetkel oli ta üheks neljast teaduskraadiga vanemteadurist Majanduse Instituudis ‒ ülejäänud kolm olid Albert Kadak
(1917‒2005), Oskar Sepre (1900‒65) ja Endel Vint. 12. detsembrist
1952 nimetati Tarmisto rahvamajanduse üldprobleemide sektori
juhataja kohusetäitjaks.
1952. aasta Eesti majandusteaduses ja -geograafias: lahknenud teed
Vello Tarmisto kaitses geograafiakandidaadi kraadi.
Kaljo Kask (1917‒91), kes asus 1936. aastal koos Vello Tarmistoga Tartu Ülikoolis õppima majandust ja lõpetas 1947. aastal TPI tööstusökonoomika erialal, oli poliitvang. Ta oli 1944. aastal mobiliseeritud
ohvitserina Saksa armeesse ja langes vangi Eesti Laskurkorpuse 921.
polgule. Vangistati 1951. aastal ja vabanes 1954. aastal.
Jaan Tepandi (1917‒2004), kes lõpetas 1936. aastal koos Vello
Tarmistoga Viljandimaa Poeglaste Gümnaasiumi ja 1947. aastal insener-mehaanikuna TPI, töötas "Eesti Tööstusprojektis" (toonase nimega
ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumi Projekteerimise ja
Teadusliku Uurimise Instituut) projekti peainsenerina.
Harald Martin Nurk (1918‒2014), kes lõpetas 1936. aastal koos
Vello Tarmistoga Viljandimaa Poeglaste Gümnaasiumi ja asus samuti
õppima Tartu Ülikooli majandust, oli 1943. aastal põgenenud Soome
kaudu, kus lõpetas Helsingi Kaubandusülikooli, Rootsi. Töötas raamatupidaja ja audiitorina.
Juhan Janusson (1894‒1967), kes vallandati EK(b)P 1950.
aasta märtsipleenumi järel ENSV Riiklikust Plaanikomisjonist, töötas
silikaattelliseid tootvas ettevõttes "Kvarts", esialgu lihttöölisena, tõustes
ajapikku ehitusmaterjalide tehase "Silikaat" peainseneriks.
Salme Nõmmik (1910‒88) oli TRÜ geograafiakateedri vanemõpetaja, kattes sisuliselt ainuisikuliselt sel aastal avatud majandusgeograafia õppekava.
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Ragnar Nurkse (1907‒59) oli New Yorki Columbia Ülikooli
professor ja esines Nikolai Köstneri kutsel Kairos National Bank of
Egypt´i 50. aastapäevale pühendatud loengusarjaga, millest koos aasta
varem Rio de Janeiros peetud loengutega kasvas välja tema järgmisel
aastal ilmunud klassika "Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries" (Nurkse 1953), mis on tõlgitud vähemalt 11 keelde.
Hans Ronimois (1912‒84), kes oli lõpetanud Viljandimaa Poeglaste Gümnaasiumi 1930. aastal ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga
1937. aastal, oli selleks ajaks kaitsnud London School of Economics´is
Lionel Robbinsi (1898‒1984) õpilasena PhD kraadi ja töötas Vancouveris Briti Columbia Ülikooli slaavi-uuringute professorina. Tema õpilaste seas oli sel ajal hilisem Nobeli majanduspreemia laureaat Robert
Mundell (1999; sündinud 1932), kes olevat oma sõnul õppinud Hans
Ronimoisilt majandust rohkem kui kõigilt teistelt teaduskonna õppejõududelt kokku (Shearer 2015).

1952. aasta sügisel ilmus Vello Tarmistolt ajakirjas Eesti Bolševik
artikkel ""Geopoliitika" ‒ eesti kodanluse poliitika üks teoreetilisi
aluseid" (Tarmisto 1952a). Võrreldes väitekirjas esitatud kriitikaga on
see artikkel juba vähemalt suurusjärgu võrra karmim. Kritiseerida tuli
kõike ja kõiki. Kahtlemata oli see artikkel tellimustöö, täpsemalt käsk.
Ühelt poolt lähtus nõudlus sellise artikli järele Eestist endast ja oli
seotud jätkuva sõjakäiguga "kodanlike natsinalistide" vastu, teisalt
ilmselt samalaadse survega Leningradist, eriti kui arvestada, et 1949.
aastal oli ilmunud Juri Semjonovi raamat "Фашистская геополитика
на службе американского империализма" (Семенов 1949) ja 1951.
aasta lõpul NSV Liidu TA Geograafia Instituudi egiidi all artiklite
kogumik "Буржуазная география на службе американского
империализма" (Буржуазная ... 1951), mis kujutasid endast räiget
sõimu Lääne inimgeograafia ja iseäranis geopoliitiliste kontseptsioonide aadressil.
Pole välistatud, et Vello Tarmistole anti Leningradist kaasa "juhis"
seda teemat n-ö regionaalselt edasi arendada. Oma 1952. aasta II
kvartali tööplaanis märgib ta nimelt ära vajaduse töötada selle
artikli tarbeks läbi Juri Semjonovi kõnealune raamat. Iseküsimus on
muidugi see, kui palju on artikli sõnakasutuses Tarmistot ennast
(liialt "professionaalne" sõnaseade) ja kui palju ajakirja toimetuse
poolset "redigeerimist". Käsu vormis esitatud tellimusele viitab
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otseselt ka aasta hiljem Salme Nõmmiku ajalehes Edasi ilmunud
samateemaline pikk artikkel (Nõmmik 1953).2 Tõsi, viimane on
kirjutatud juba leebemas toonis, kuivõrd Stalin oli vahepeal surnud.
Siinkohal tuleb veel pöörata tähelepanu sellele, et vaenlasi otsiti
neil aegadel just omade seast, kus "kirjanikud mõistsid kohut
kirjanike, kunstnikud kunstnike, heliloojad heliloojate, teadlased
teadlaste üle" (Tõnurist 1989: 55). Teaduses oli nii, et ajaloolased
mõistsid kohut ajaloolaste, keeleteadlased keeleteadlaste, majandusteadlased majandusteadlaste, bioloogid bioloogide, geograafid
geograafide üle jne. Majandusteadlastel ja geograafidel oli see
ühtaegu keerulisem ja lihtsam. Peaaegu kõik majandusteadlased ja
geograafid, keda kritiseerida andis, olid surnud või punavõimu
tagasituleku eest Eestist põgenenud.
Selles mõttes oli Vello Tarmisto lugu võrdlemisi ohutu ‒ tema
kritiseeritavad Edgar Kant ning majandusajaloolased-professorid
Juhan Vasar (1905‒72) ja Hendrik Sepp (1888‒1943) jäid karistajate haardeulatusest välja, ammugi siis juba "kodanliku" Eesti
Skandinaavia-orientatsiooni kritiseerimiseks otsitud kirjanikud
Knut Hamsun (1859‒1952) või Selma Lagerlöf (1858‒1940). Neist
viimase 1906/07. aastal ilmunud "Nils Holgerssoni imeline reis läbi
Rootsi" oli ju igati geograafiline, pealegi oli ta annetanud oma
Nobeli auhinna kuldmedali 1940. aastal rahalise toetusena Soomele
võitluseks talle kallale tunginud Venemaa vastu Talvesõjas.
Kodustest geograafidest sattunuks 1950. aastal süüdistuste alla
kodanlikus natsionalismis kahtlemata Jakob Kents (1883‒1947; vt
näit: Laas 2005: 78), kuid temagi oli selleks ajaks juba siit ilmast
lahkunud. Vello Tarmisto kõnealust artiklit võib vaadelda
keskaegsetest nõiajahi aegadest tuntud "veeprooviga".
Nende aastate kõige kummalisemad ja hämaramad lood on seotud
Vello Tarmisto nime all ilmunud raamatu "Stalinliku ajastu suurehitused" sünniga. See 171-leheküljeline raamat ilmus 1951. aasta
2

Sündmuste ajaline kulg ei kinnita Erki Tammiksaare, Taavi Pae ja Ott
Kursi oletust, et kõnealuse artikliga püüdis Vello Tarmisto Kanti-kriitikas ette jõuda Salme Nõmmikust, kes oli asunud samuti koostama kandidaadiväitekirja (Tammiksaar, Pae & Kurs 2010: 84). Need artiklid on
kirjutatud teineteisest sõltumatult.
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lõpus, selle teine ja täiendatud 255-leheküljeline trükk 1953. aasta
kevadel (Tarmisto 1951 ja 1953). On tõenäoline, et selle raamatu
autoriks usurpeeriti igati sobiva taustaga noor, äsja geograafiaaspirantuuri saadetud mees. Selles polnud midagi eripärast, näiteks
Harri Moora puhul on taolist nime usurpeerimist kahtlustanud
Valter Lang (sünd 1958; Lang 2002: 529‒530). Pole välistatud, et
Tarmistol oli iseenda pääsemise ja isa päästmise hinnaks 1950.
aasta EK(b)P VIII pleenumi järgses puhastustöös oma identiteedi
loovutamine.
Vello Tarmisto tööaruannetest ja -plaanidest ei leia vähimatki vihjet
selle "monograafia" sünni kohta Majanduse Instituudis, kuigi neis
on ära toodud kõikvõimalikud väiksemamahulised lisatööd
(ERA.R-2347.2.37). Vaevalt usutavalt kulutas ta suure osa, et mitte
öelda enamuse oma ainsast aspirantuuriaastast millelegi kõrvalisele,
millel polnud vähimatki haakumist väitekirjaga (raamat anti
ladumisele 24. septembril 1951). Sel juhul pidanuks Vello Tarmisto
näol olema tegemist ülivõimeka algaja teadlasega, kellelt polnud
seni ilmunud ühtki tõsisemat trükist, kes aga suutis korraga
kirjutada ühtäkki mahuka väitekirja ja samas ka põlve otsas hoopis
teisest maailmast tohutu verbaalse ja faktilise infoga monograafia.
Seda raamatut polnud võimalik ka "ette kirjutada", sest stalinlike
ehk kommunistlike suurehituste teema kerkis päevakorda alles
1950. aasta teisel poolel.
Kust võis Vello Tarmisto teada, mida ütles Kuibõševi ja Stalingradi
hüdroelektrijaamade ehitamise kohta Stalingradi oblasti Žitkurskaja
masina-traktorijaama sepp sm Svitotšev (Tarmisto 1951: 37) või
seda, et Amu-Darja paisu ehitusel omandas turkmeenist, usbekist
või karakalpakist "puurijate-brigaadis töötav kolhoosnik Allabergenov vahetusmeistri eriala, olles varem vaid abitööliseks" ja
sedagi, et kolhoosnikud Rembai Nurullajev, Isaak Džoidžanov ja
Sadulla Beketov õppisid kiiresti selgeks puurimise (samas: lk 72)?
Ilmselt on tegemist kusagil Moskvas või Leningradis ette valmistatud käsikirjaga toonasel "ülikuumal" teemal "stalinlikud ehk
kommunistlikud suurehitused" (великие стройки сталинской
эпохи), mis tuli üllitada kohalike autorite nime all erinevates
liiduvabariikides. Viidatud on seejuures üksnes Leninile ja Stalinile,
kahes kohas ka Marxile.
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Esimene vihje kõnealuse raamatu teemale on 4. aprillil 1952 Vello
Tarmisto enda poolt allkirjastatud aruanne 1952. aasta I kvartalis
tehtud ühiskondlikust tööst. Selle järgi pidas ta 15 loengut ENSV
Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu ülesandel
kommunismi suurehituste teemadel. Ühtlasi oli ta samal ajal
"kvalifikatsiooni tõstmise alal läbi töötanud" umbes poole Lenini
tööst "Kapitalismi arenemine Venemaal".
1953. aastal ilmus sellest raamatust uuendatud ja laiendatud
kordustrükk (255 lk; Tarmisto 1953). Raamatu "2. parandatud ja
täiendatud trüki" ettevalmistamine on seekord leidnud oma koha ka
tema, nüüd juba vanema teadusliku kaastöölise ehk vanemteaduri
1952. aasta III kvartali tööplaanis (ERA.E-23467.37). Raamatu
kordustrüki eessõnas nimetab Vello Tarmisto end või teda on
nimetatud raamatu koostajaks. Siin viitab ta ka oma 1952. aasta
suvel kohe pärast väitekirja kaitsmist ette võetud laevareisile Volgal
(Tarmisto 1953: 7):
"Suurt abi osutasid raamatu ümbertöötamisel need andmed,
materjalid ja tähelepanekud, mida autor kogus 1952. a suvel
pikemaajalisel reisil mööda Volgat, ning lugejate märkused ja
ettepanekud raamatu esimese väljaande kohta."
Sellest vähem kui kaks nädalat pärast väitekirja kaitsmist alanud
reisist on ta kirjutanud ajalehes Rahva Hääl loo "6500 kilomeetrit
mööda Volgat" (Tarmisto 1952b). Siinkohal on aga mingi ebakõla:
leheloo järgi olevat 11. juunil alanud reis Moskva ‒ Astrahan ‒
Moskva, mille käigus tutvuti eriti "kommunismi suurehituste
rajamisega Volgale, s.o Kuibõševi ja Stalingradi hüdrosõlme ning
osaliselt ka Volga‒Doni kanaliga", kestnud ligi 30 päeva. Tõenäoliselt tegi Vello Tarmisto kaasa siiski vaid esimese poole reisist ja
sõitis lõunast Moskvasse tagasi rongi või lennukiga, sest viibis juba
juuni lõpus Moskvas NSV Liidu Geograafia Instituudis.
Olgu selle raamatuga kuidas on, kuid hiljem pole Vello Tarmisto
seda kunagi enda arvele kirjutanud, ehkki olemuslikult olnuks
tegemist tolle aja mõistes kaaluka monograafiaga. Seda ajal, kui
Majanduse Instituudi teaduritel polnud peale ajaleheartiklite suurt
midagi ette näidata. Erandiks on vahest tema enda poolt üks ilmselt
1960. aastal koostatud teaduslike tööde loetelu, kus ta on märkinud
oma trükistena ära nii 1951. kui ka 1953. aastal ilmunud „kommu-
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nismi suurehituste“ raamatud. Samuti ei kajastu see ka kusagil
Majanduse Instituudi töötajate poolt tehtud tööde loeteludes. Tõsi,
kõnealune raamat kõrvaldati üsna pea raamatukogude avalikest
fondidest ja vähemalt Turkmeenia peakanali ehitamislugu tuli maha
vaikida, sest nõukogude võimu ettevõtmised ei saanud kunagi olla
ekslikud ja ammugi juba ebaõnnestuda.

Majandusgeograafia
Majanduse Instituudi rahvamajanduse üldprobleemide sektor
nimetati 10. mail 1953 ümber poliitilise ökonoomia sektoriks, mille
etteotsa sai Leonid Brutus (1918‒2016). Vello Tarmisto tõrjuti
sellega sama sektori vanemteaduriks ja mitteformaalse majandusgeograafia grupi juhiks, kuhu kuulusid veel Vladimir Lill ja Jaan
Sepp (1930–2015). Jaan Sepp oli seejuures esimene TRÜ lõpetanud
geograaf (lõpetas 1954), kes suunati tööle Majanduse Instituuti.
Juba 1952. aastal oli NSV Liidu TA Geograafia Instituut alustanud
ettevalmistusi Eesti NSV majandusgeograafiat tutvustava raamatu
väljaandmiseks. Sarnased ülevaated olid plaanis koostada kõigi
Baltimaade kohta. Sellesse töösse kaasati Eesti poolelt Majanduse
Instituut ja konkreetselt Vello Tarmisto. Töö oli jaotatud nii, et
üldosa ja Tallinna käsitluse kirjutas põhiliselt Mihhail Rostovtsev
(1912‒?) NSV Liidu TA Geograafia Instituudist ja regionaalse osa
(esialgu oli see kavandatud vastloodud oblastite kirjeldusena) Vello
Tarmisto. Hiljem sai Eesti regionaalse jaotuse aluseks tema poolt
1954. aastal ajakirjas Nõukogude Kool esitatud ENSV majandusliku
rajoneerimise skeem (joonis 3;Tarmisto 1954).
Mõningase ülevaate selle raamatu sünnist ja vaidlustest selle üle
annab vastav Rahvusarhiivi säilik (ERA.R-2347.3.124). Jääva
väärtusega momendina võiks selle raamatu sünniloos märkida
eestikeelsete kohanimede vene keelde translitereerimist. Poliitilise
ökonoomia sektori koosolekul 1. detsembril 1954 tõstis Vello Tarmisto nimelt üles eestikeelsete kohanimede translitereerimise
küsimuse ja soovitas pikki vokaale hakatama kirjutama vähemalt
nime sees täht-tähelt. Seni oli järgitud tsaariaegsete kaartide
eeskuju, kus pikad vokaalid translitereeriti ühekordsena, mida nägi
jätkuvalt ette ka peatselt arutusele tulema pidav Keele- ja Kirjan-
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duse Instituudi vastav projekt. Vello Tarmisto sõnutsi ei saanud
sellega nõustuda ja ta tegi ettepaneku (samas):
"1. Geograafiliste kohanimede translitereerimine teostada samuti
täht-täheliselt nagu isikunimede translitereeriminegi (pikk vokaal
säilitada).
[---]
3. Vältida peenendusmärki nimedes, kus viimane muudab nime
kõla [siin tõi ta näiteks Пыльва]."

Joonis 3. 1954. aastal ajakirjas Nõukogude Kool ilmunud artiklis "Nõukogude Eesti majandusgeograafilisest rajoonimisest" (Tarmisto 1954) eristab
autor (toimetuse sõnutsi "mõttevahetuse korras") Eestis kolme majandusgeograafilist rajooni, mis omakorda jagunevad kaheks kuni kolmeks allrajooniks. Igas neist olevat "sotsialistliku industrialiseerimise ja põllumajanduse kollektiviseerimise baasil kujundatud oma spetsiifiline tootmiskompleks, mis vastab sotsialistliku majanduse organiseerimise printsiibile majandusrajoonis" (lk 134). See jaotus erineb märgatavalt näiteks Salme Nõmmiku
hilisemast viierajoonilisest jaotusest (vt näit: Nõmmik 1979: 171).

Nagu nähtub 1955. aastal ilmunud "Eesti NSV. Majandusgeograafiline ülevaade" venekeelsest väljaandest, leidis esimene
ettepanek arvestamist, teine aga, mis puudutab peenendusmärgi "ь"
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liigkasutamist, mitte. Paralleelselt ilmusid raamatu vene- ja eestikeelne väljaanne, esimene aastaarvuga 1955 ja teine 1956, esimene
tiraažiga 3000 ja teine tiraažiga 5000 (Ростовцев & Тармисто
1955; Tarmisto & Rostovtsev 1956). Omal ajal oli see täiesti
unikaalne väljaanne, mis andis geograafilise ülevaate Eestist kui
tervikust. Seda 1948. aastal Moskvas ilmunud Oskar Sepre 25 000ses tiraažis ilmunud "Эстонская ССР" asemele (Сепре 1948). Sepre raamatu põhisisuks oli "kodanliku" Eesti põhjamine ja sõjajärgse
stalinliku viisaastaku seniste ja tulevaste saavutuste ülistamine.3
Kahtlemata kannavad Tarmisto ja Rostovtsevi raamatud oma aja
pitserit, mida aga ei saa enam võrrelda stalinistliku teemakäsitluse
ja sõnaseadega. Samas tuleb märkida, et selles kasutatud arvuline
info on enam kui napp, kui jätta kõrvale kolhooside-sovhooside või
avalike raamatukogude arv ja absoluutsuurustega mitteseostatavad
suhtarvud. Isegi Eesti rahvaarv on selles toodud 1940. aasta lõpu
seisuga. Selles pole midagi imelikku, kui arvestada, et esimene
avalikuks kasutamiseks mõeldud statistikakogumik ilmus alles
1957. aastal (Eesti NSV rahvamajandus ... 1957). Täiesti erandlik
kogu raamatu taustal on toonase tööstuse harustruktuuri esitava
tabeli toomine (Tarmisto & Rostovtsev 1956: 91). Oma isa elutöö
tähistamiseks on ta raamatusse pannud ka Õisu piimandustehnikumi
peahoone foto, seda ajale igati vastava, ehkki fotoga ajaliselt
mittehaakuva allkirjaga: "Nõukogude Eestis on suuresti kasvanud
põllumajandustehnikumide ja -koolide arv" (samas: tahvel lk-de
216‒217 vahel).
3

Tõsi, 1940. aastal oli Moskvas Aleksandr Medvedjevi nime all ilmunud 118-leheküljeline üllatavalt asjalik, asjatundlik ja neutraalne ülevaate Eestist, mis kannab pealkirja "Эстония" (Медведев 1940). Sellest rohkem kui kolmandik on pühendatud majandusele ja selle arengule. Ilmselgelt on autori osas tegemist pseudonüümiga, pole välistatud, et kõnealune raamat pärines Eesti enda majandus- või intellektuaalsetest ringkondadest. Ladumisele anti kõnealune raamat 13. novembril 1939 ja trükki 1940. aasta 8. märtsil, mil Eesti saatus oli juba
otsustatud. Raamat algab lausega: "Iseseisev Eesti vabariik tekkis
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni tulemusel." Seega mitte nii,
nagu seda nähti eesti (juuni)kommunistide või maailmarevolutsiooni kuulutanud vene propagandistlikes tekstides. Ebatavaline on ka toonase
tavapärase ideoloogilise kirja- ja kõnepruugi vältimine selles raamatus.
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1957. aastal ilmus sama raamat väheste muudatustega Moskvas
sealse üleliidulise geograafiakirjastuse väljaandel. Peamiselt on
nende muudatuste taga mõneti teisenenud poliitilised olud. Näiteks
Vjatšeslav Molotovi (1890‒1986) taandamine 29. juunil 1957
kõigist ametitest süüdistusega partei-vastasesse gruppi kuulumises,
tähendas ka tema tsitaadi ja nime kadumist sama aasta 17. juulil
trükki antud raamatust (vrd: Ростовцев & Тармисто 1955: 78‒79
ja Ростовцев & Тармисто 1957: 83). Pärast 1956. aastal toimunud
NLKP XX kongressi kadusid kirjapildist Stalini ja Trofim Lõssenko (1898‒1976) nimed, suhkrupeedi kasvatamisest Eestis pole
seal enam sõnagi. Seevastu oli 1940. aasta rahvaarv asendatud
1956. aasta rahvaarvuga, lisandunud oli Balti Soojuselektrijaama
rajamisega seonduv. Topeltvokaalid kohanimedes säilisid.
Selle raamatu üheks toimetusepoolseks toimetajaks oli toona alles
26-aastane Boriss Rodoman (sünd 1931), kellest koos Juri Medvedkoviga (sünd 1928) kujunesid 1970. ja 1980. aastatel ühed vabamõtlevamad majandusgeograafid ja teoreetilise geograafia esindajad NSV Liidus. 2017. aastal on Boriss Rodoman meenutanud
oma loos "Hüvastijätt Eestiga" ka Tarmisto ja Rostovtsevi raamatu
saamislugu Moskva kirjastuses (Родоман 2017):
"Olen uhke selle üle, et koristasin sellest raamatust sõna
"Eesti NSV" ja asendasin selle kõikjal Eestiga, välja arvatud
köitel, tiitellehel, ühekordse mainimisena "sissejuhatuses" ja
ilmumisandmetes."
Samas formaadis ilmus 1957. aastal ka analoogne majandusgeograafiline käsitlus Läti kohta. Selle autoriteks olid Eduards Veiss ja
Valentīns Pūriņš (1910‒98), keda võib pidada 1950.‒80. aastate
Läti tuntuimaks majandusgeograafiks (Вейс & Пурин 1957). Ka
selle toimetusepoolseks toimetajaks oli Boriss Rodoman, kes asendas
sealgi sõna "Läti NSV" Lätiga. Juba varem, s.o 1955. aastal oli
ilmunud analoogne ülevaade Leedu kohta, mida iseloomustab autorite
paljusus (Литовкая ССР 1955). Selle NSV Liidu TA Geograafia
Instituudi poolseks autoriks-toimetajaks oli üks hilisemaid NSV Liidu
tuntumaid majandusgeograafe Igor Komar (1907‒85).
1954. aastal ilmus Vello Tarmistolt (koos Mihhail Rostovtseviga)
esimene artikkel üleliidulises väljaandes, sedakorda NSV Liidu TA
Toimetiste geograafia seerias pealkirjaga "Новые черты геогра-
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фии промышленности и сельского хозяйства Эстонской ССР"
[Eesti NSV tööstuse ja põllumajanduse uued jooned] (Ростовцев &
Тармисто 1954).
Ühtlasi hakkas Tarmisto neil aastatel mõtlema doktoriväitekirjale.
1953. aasta teise ja 1954. aasta esimese poole (kuni septembrini)
"teadusliku kvalifikatsiooni tõstmise individuaalplaanis" on ta
andnud lubaduse alustada "doktoridissertatsiooni ettevalmistustööga", kusjuures selle esialgse teemana pakkus ta välja kandidaadiväitekirja geograafilise laienduse: "Põllumajanduse spetsialiseerumine ja paiknemine Baltimaadel Nõukogude-eelsel perioodil"
(ERA.R-2347.2.37). 12. märtsil 1957 arutati poliitilise ökonoomia
sektori koosolekul aga Tarmisto doktoriväitekirja "Eesti NSV
vabariigisisesed majandusrajoonid ja teed tootmise paremaks paigutamiseks" programmi. Selle ülevaade on ka Riigiarhiivis, kusjuures
töö mahuks oli kavandatud 650 lehekülge. Esialgseks kavatsuseks
jäi seegi.
1953. aasta suvel võttis Vello Tarmisto seoses kõnealuse raamatu
ettevalmistamisega ette õppereisi Lätti ja Leetu, kus kohtus sealsete
Teaduste Akadeemia instituutides töötavate majandusgeograafidega
ja tutvus tehtud töödega, eeskätt analoogsete raamatute ettevalmistustööga. Samuti oli ta neil aegadel seotud ENSV majanduskaartide trükiks ettevalmistamisega. 1954. aastal tegeles ta muude
tööde kõrval maadeuurijate Adam Johann von Krusensterni
(1770‒1846) ja Hermann Ludwig von Löwensterni (1777‒1836)
elu ja tegevust puudutavate materjalide kogumisega arhiivides.
Õppeaastatel 1954/55 ja 1955/56 luges Vello Tarmisto õppeülesande täitjana TRÜ-s ENSV majandusgeograafia kursust. Juba varem
oli ta olnud Jaan Sepa diplomitöö juhendajaks.
Sellesse aega jääb ka Eesti Geograafia Seltsi loomine, mille mõtte
algatajaks ja eestvedajaks oli just Vello Tarmisto (vt ka: Merikalju
1977 ja 2013), seda kindlasti tänu aspirantuuriaegadel kujunenud
sidemetele Leningradi ja sealse NSV Liidu Geograafia Seltsiga.
Kahtlemata oleks Eesti Geograafia Selts nii või teisiti sündinud juba
kas või seetõttu, et NSV Liidu Geograafia Selts vajas oma filiaale
kõigis toonastes liiduvabariikides. See oleks aga juhtunud tõenäoliselt veidi hiljem. Vello Tarmisto vaieldamatuks teeneks aga
võib pidada Eesti Geograafia Seltsile oma näo ja tugevuse andmist.
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Lähemalt peatumata Vello Tarmisto rollil Eesti Geograafia Seltsi
tekkeloos ja tegevusel, mida on põhjalikult käsitlenud üsna hiljuti
seltsi pikaaegne teadussekretär Laine Merikalju (Merikalju 2013),
tuleks siiski meenutada kaht olulist sõlmhetke seltsi sünniloos:
esiteks, 15. novembril 1955 kinnitas NSV Liidu Geograafia Seltsi
teadusnõukogu EGSi organiseerimiskomitee eesotsas Vello Tarmistoga ja teiseks, 2. novembril 1956 toimus EGSi esimene üldkoosolek, kus valiti muuhulgas seltsi juhtorganid (presiidium ja teadusnõukogu) ning samal päeval toimunud teadusnõukogu esimesel
koosolekul valiti Vello Tarmisto enesestmõistetavalt seltsi esimeheks. EGSi esimehena jätkas ta 1985. aastani (taandus halveneva
tervise tõttu), mil teda asendas sellel kohal Jaan-Mati Punning
(1940‒2009). Üpris kiiresti kujunes Eesti Geograafia Seltsist Eesti
tugevamaid teadusseltse, mille liikmete arv ületas 1974. aastal 400
piiri.
Päris kindlasti on Vello Tarmisto teene see, et ei katkenud 1957.
aastal alanud "Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu" väljaandmine,
samas kui vähemalt suurusjärgu võrra arvukamatel majandusteadlastel õnnestus aastatel 1966‒77 välja anda vaid viis köidet
"Majandusteadust ja rahvamajandust", misjärel saabus lõpp. Seejuures oli ta esimese 22 aastaraamatu toimetajaks või toimetuskolleegiumi liikmeks, kirjutades ka ise neisse arvukaid artikleid ja
ülevaateid.
Esimesse EGSi aastaraamatusse (1957) on Vello Tarmisto kirjutanud n-ö programmilise artikli "Majandusgeograafilise uurimistöö
olukorrast ja arenguperspektiividest Eesti NSV-s", kus ta vaatab ka
tagasi geograafia kui teadusharu arengule Eestis (Tarmisto 1957:
34‒39). Võiks öelda, et see artikkel on oma suhteliselt positiivse
tagasivaatelise hinnanguga "kodanliku" Eesti majandusgeograafiale
ainulaadne: midagi sellist polnud ilmunud ei varem (vrd: Tarmisto
1952a) ega ka hiljem (vrd: Тармисто 1968). Siinkohal vääriksid
sellest välja tuua mõned tsitaadid:
"Vaadeldaval perioodil ilmub ka põhjalik, suuremahuline linnauurimuslik koguteos "Tartu" (1927), mis on esimene ja ühtlasi viimane selletaoline uurimus kodanlikus Eestis. Nimetatud koguteoses on
avaldatud kodanliku Eesti nimekaima majandusgeograafi E. Kanti üks
esimesi uurimusi "Tartu linn kui ümbrus ja organism".
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[---]
Kodanlikus Eestis aastail 1929–1939 teostatud majandusgeograafiliste uurimuste hulgas peab eraldi märkima E. Kanti tööd "Bevölkerung und Lebensraum Estlands" (1935) ...
[---]
Koguteosed maakondade kohta ning mõned teised majandusgeograafilisi elemente sisaldavad kogumikud ("Eesti. Maa, rahvas ja
kultuur", "Tartu" jt) ja rida üksikautorite töid, vaatamata neis esinevatele tõsistele vigadele ja puudustele, on jääva kultuuriloolise
väärtusega ning neid tuleb hinnata kui mineviku progressiivset pärandit."

Toonaseid olusid arvestades on eriti märkimisväärne, et alates
1972. aastast õnnestus Eesti Geograafia Seltsil iga nelja aasta tagant
välja anda Rahvusvahelisele Geograafia Kongressile pühendatud
ingliskeelne geograafiliste tööde kogumik, mille avaldamine sariväljaandena oli 1970. ja 1980. aastatel välistatud. Hunti tuli nimetada metsakutsuks ja nii kandsid need ühesuguses formaadis
ilmunud kogumikud veidi erinevaid pealkirju: "Estonia. Geographical Studies" (1972), "Estonia. Regional Studies" (1976),
"Estonia. Selected Studies on Geography" (1980), "Estonia. Nature,
Man, Economy" (1984) ja "Estonia. Geographical Researches"
(1988).
Vello Tarmisto 1950. aastate teise poole ja 1960. aastate kirjutised
on selgelt klassifitseeritavad majandusgeograafilisteks. Valdavalt
on need liigitatud majandusgeograafia valdkonda kuuluvaiks ka
iga-aastastes Eesti NSV TA töötajate publikatsioonide bibliograafias. Suur osa neist ilmus erinevates EGSi väljaannetes. Selgelt
eristuvad nende seas artiklid, mis käsitlevad Eesti NSV majanduses
toimuvaid kontsentratsiooniprotsesse.
Eraldi tuleb esile tõsta tema koostatud ja umbes kolmandiku ulatuses kirjutatud 1959. aastal ilmunud mahukat (603 lk) kogumikku
"Eesti NSV. Andmete kogumik" (1959). Vello Tarmisto on sellesse
kirjutanud peatükid "Asend, piirid, administratiiv-territoriaalne
jaotus", "Rahvastik, asulastik", "Majanduse üldiseloomustus" ja
"Muutusi tootmise paiknemises". Ühtlasi on ta rajoone ja linnu
käsitleva osa põhiautor, kirjutades looduslikke tingimusi ja ressursse, asulastikku ning muid üldandmeid käsitlevad osad. 1962.
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aastal ilmus see raamat eelkõige regionaalset osa mõningal määral
täiendatuna ka venekeelses versioonis (Эстонская ССР 1962).
Kahtlemata võib seda raamatut lugeda ENSV-aegseks analoogiks
1926. aastal ilmunud koguteosele "Eesti. Maa, rahvas, kultuur"
(1926), mis oli ilmselgelt eeskujuks ka Vello Tarmistole. Teiseks
silmapaistvaks (aime)raamatuks on koostöös Endel Varepiga Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale pühendatud
22-köitelisse sarja "Советский Союз" [NSV Liit] kirjutatud 255leheküljeline ja 80 000-lises tiraažis ilmunud geograafiline ülevaade
Eestist (Вареп & Тармисто 1967). Vello Tarmisto koostatuna ja
põhiautorlusel ilmus neil aastatel teisigi ülevaateraamatuid (näit:
Tallinn 1957; Ansberg & Tarmisto 1960).
Neil aastatel oli Vello Tarmisto oma tõelises sõiduvees. Ajalehtedes
ilmus mitmeid tema välisriikide või siis ka NSV Liidu liidu- ja
autonoomsete vabariikide kohta käivaid lehelugusid. Nii ilmusid
ainuüksi aastatel 1955 ja 1956 erinevates ajalehtedes ja ajakirjades,
peamiselt Rahva Hääles lood Filipiinidest, Indoneesiast, Vietnamist, Laosest, Poolast, Indiast, Tšehhoslovakkiast ning Komi ja
Mari ANSV-st.
"Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonide“ sarjas ilmus Tarmistolt
1968. aastal lühimonograafia Eesti majandusgeograafilisest asendist
(Тармисто 1968). Käsitluslaadilt ja metoodiliselt on see väga tugev
uurimus, kuigi ka väga tugeva ideoloogilise pitseriga. Kahtlemata
oli Eesti geograafiline asend tema üks meelisteemasid, kuid antud
juhul võib oletada, et seda uurimust suunas väga selgelt ka mingi
väline tellimus. 1960. aastate teisel poolel avaldati nimelt rida
NLKP Keskkomitee määrusi, mis nõudsid ideoloogilise töö tugevdamist ja kodanliku ideoloogia vastase võitluse tõhustamist. ENSV
Teaduste Akadeemias korraldas seda võitlust Ühiskonnateaduste
Osakond, mida juhtis akadeemik-sekretärina Eduard Päll (1903‒89).
Mitte väga kaua aega tagasi oli lõppenud 10-köitelise sarja "Eesti riik
ja rahvas Teises maailmasõjas" ilmumine Stockholmis (ilmus aastatel
1954‒62), millele toonase ajalehe Kodumaa väljaandena ilmus
aastatel 1964‒72 sama pealkirja all viis köidet "vastupropagandat".
Taas oli üles kerkinud Edgar Kanti, täpsemalt tema Baltoskandia ja
Eesti (NSV) majandusgeograafilise asendi teema, millest loomulikult ei saanud selles raamatus ei üle ega ümber ka Vello Tarmisto.
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Erinevalt eelpool kõneks olnud 1952. aasta artiklist (Tarmisto
1952a) ei ründa ta siin mitte Edgar Kanti, vaid kritiseerib tema
geopoliitilisi kontseptsioone. Enamgi, ta nimetab Edgar Kanti
kodanliku Eesti suurimaks majandusgeograafiks ja geopoliitikuks
[Эдгар Каньт ‒ крупнейший экономгеограф-геополитик буржуазной Эстонии] (Тармисто 1968: 20). Edgar Kanti kriitikaga
jätkas 1960. aastatel ka Salme Nõmmik (Nõmmik 1961: 15‒17;
1969: 20‒21 ja 32‒33). Edgar Kanti (ja Hans Kauri ‒ 1906‒99)
"kriitika" arendas nädalalehes Tartu Riiklik Ülikool aastatel
1970‒72 ilmunud järjejutuna äärmuseni aga füüsikadotsent Anatoli
Mitt (1909‒80), tituleerides neid küll fašistideks, küll gestaapolasteks, jõudmata seejuures geograafiani (Mitt 1970‒72).
Sellesse perioodi jäävad ka Vello Tarmisto kõige viljakamad
välissuhted ja olulisemad välisõidud. Ta osales NSV Liidu Geograafia Seltsi delegatsiooni liikmena Rahvusvahelise Geograafia
Uniooni egiidi all toimunud rahvusvahelistel geograafiakongressidel Stockholmis (XIX ‒ 1960), Londonis (XX ‒ 1964) ja Delhis
(XXI ‒ 1968). Kõigil neil kongressidel esines ta ka ettekandega.
Stockholmis esitas ta koos Anton Kolotijevski (1917‒82), Igor
Komari, Kazimieras Meškauskase (1917‒2011) ja Valentīns
Pūriņšiga ühisettekande toonaste Balti liiduvabariikide majanduse
arengust ja muutustest majanduse geograafias, mille kandis ette
Igor Komar (vt: Kolotijevski etc. 1962; ülevaadet kongressist vt:
Tarmisto 1960 ja 1962). Londoni ja Delhi kongressi ettekanded,
mis puudutavad Eesti majanduse kontsentreerumist ja hajutatust,
avaldati lühendatud kujul ka kongressi ametlikes materjalides.
Samuti on need ilmunud EGSi aastaraamatutes (Tarmisto 1966)
ning Eesti NSV TA Toimetistes (vt: Tarmisto 1965 ja 1969a). Delhi
kongressil osales ka Endel Varep (Tarmisto & Varep 1971).
Väga suure lisandväärtuse andsid neile kongressidele, eriti Stockholmi ja Londoni omale, kahtlemata neile järgnenud tavakohased
ekskursioonid. Stockholmi kongressi järgne ekskursioon, millel
osales ka Tarmisto, toimus marsruudil Stockholm ‒ Luleå ‒ Kiruna
‒ Narvik ‒ Tromsö ‒ Honningsvåg ‒ Nordkap ‒ Russenes ‒ Ivalo ‒
Oulu ‒ Helsingi ‒ Hämeenlinna ‒ Tampere ‒ Helsingi ‒ Leningrad;
Londoni kongressi järgne õppereis aga marsruudil London ‒
Glasgow ‒ Edinburgh ‒ Newcastle ‒ York ‒ Middlesborough ‒
Scarborough ‒ Lincoln ‒ Wansford ‒ Cambridge ‒ London.
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Lisaks osales ta neil aastatel mitmel vähemal rahvusvahelisel geograafia-alasel konverentsil nagu 1962. aastal Ungari Geograafia
Seltsi 90. juubelile pühendatud konverentsil Budapestis ja Balatonszabadis (Tarmisto 1964), 1967. aastal majandusliku rajoneerimise probleemidele pühendatud kollokviumil Strasbourgis (Tarmisto 1969b), 1975. aastal Saksa DV Geograafia Seltsi XI kongressil Neubrandenburgis ja veel mõnel väiksemal konverentsil,
rääkimata juba paljudest NSV Liidus toimunud teadusüritustest, sh
NSV Liidu Geograafia Seltsi kongressid, kus ta valiti mitmel korral
selle seltsi juhtorganitesse.
Siinkohal vääriks märkimist, et Vello Tarmisto tegi oma esimesed
välisreisid juba kooli- ja ülikooli ajal ‒ juulis-augustis 1935 Skandinaavia maadesse tutvumaks sealsete ülikoolidega ning juunisaugustis 1937 Lääne-Euroopasse põhihuviga Pariisi maailmanäitus
ja sealsed ülikoolid (see reis võis hõlmata ka juba eespool mainitud
skautide jamboreed). Viimast reisi meenutab ta ka oma Strasbourgi
kollokviumi ülevaates.
Suuresti Vello Tarmisto initsiatiivil osales EGS Eesti erinevaid
paiku tutvustavate turismibrošüüride väljaandmisel. Alguse said
seltsi traditsioonilised väga populaarsed mitmepäevased suveekskursioonid. Vaieldamatult eelkõige just tänu temale tekkis seltsi
liikmetel võimalus osaleda välisreisidel: 1960. aastal käisid viis
seltsi liiget Rootsis, 1967. ja 1975. aastal käidi spetsialiseeritud
turismigrupiga Tšehhoslovakkias, 1967. ja 1968. aastal Ungaris,
1969. aastal Saksa DV-s, 1970. aastal Rumeenias ja 1971. aastal
Poolas. Seejärel sulgus see aken pikaks ajaks ‒ kuni 1986. aasta
lühikese Soome-sõiduni. Hinnanguliselt viibis nende EGSi ekskursioonidega välismaal üle 150 seltsi liikme (Merikalju 1977: 18).
Võiks öelda, et 1960. aastad, mõnes mõttes ka 1970. alguspool ‒ see
aeg langes kokku teatava poliitilise "sulaga" ‒ olid vaieldamatult
EGSi kuldaeg. 1980. aastatel ei kadunud üksnes senised ahtad
välissõitude võimalused, vaid oluliselt kitsenesid eelkõige paberi ja
trükivõimaluste defitsiidist johtuvalt ka avaldamisvõimalused. 1979.
ja 1980. aasta aastaraamatute ilmumise vahele jäi kolm aastat,
kusjuures viimane neist ilmus alles 1984. aastal. See oli ka peamine
põhjus, miks järgmine, s.o 1987. aastal ilmunud aastaraamat ei
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ilmunud enam aastaarvuga kaanel, vaid oli identifitseeritav köite järgi
(20. köide; tiitellehel on siiski viide aastatele 1981‒1982).
1950. aastatel leidis Vello Tarmisto ka oma teise kutsumuse ‒
kodu-uurimise. Vello Tarmistost sai kodu-uurimise üks peamisi
eestvedajaid Eestis (nii Eesti Geograafia Selts kui ka TA Koduuurimise Komisjon töötasid administratiivselt Majanduse Instituudi
hõlma all).4 Vello Tarmisto oli ka otseselt seotud 1968. aastal
ilmuma hakanud "Eesti Nõukogude Entsüklopeediaga", olles
üldgeograafia ühiskondliku toimetuse juhataja ja kirjutades ise ka
entsüklopeediaartikleid.
Vello Tarmisto initsiatiivil ja vahetul osalusel korraldati erinevaid
Eesti-siseseid kui ka eelkõige kõiki Baltimaid kaasavaid konverentse ja seminare, olgu nendeks siis Majanduse Instituudi ja EGSi
koostöös alates 1960. aastast korraldatud traditsioonilised Baltimaade majandusteadlaste ja -geograafide konverentsid, mille kõrghetkeks oli 1973. aasta sügisel äsjavalminud "Viru" hotellis organiseeritud oma aja mõttes üliesinduslik konverents. Otseselt oli
Vello Tarmistoga seotud traditsiooniliste kodu-uurijate seminarkokkutulekute korraldamine. Seejuures jäi tema organisatsiooniline
tegevus kõrvaltvaatajale peaaegu et märkamatuks. Tema eripärane
oskus oli suuri asju tasa ja targu ilma kärata tulemuslikult
korraldada.

Regionaalökonoomika
15. veebruaril 1966 moodustati Majanduse Instituudis tootlike
jõudude paigutuse sektor, mille juhatajaks nimetati Vello Tarmisto.
Vajadus taolise sektori järele sugenes instituudis hoogu koguvatest
uurimustest Eesti-sisese tootlike jõudude territoriaalse korralduse ja
majandusarengu prognoosimise osas. Suur osa neist "skeemideks"
("схема развития и размещения ...") nimetatud töödest teostati
koordineeritult NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee Tootlike jõudude
Uurimise Nõukoguga ja selle tellimusel. Nimetatud uurimisasutuse
venekeelsest lühendist SOPS (Совет по изучению производи4

Vello Tarmisto kodu-uurimisalasest tegevusest kirjutab käesolevas
aastaraamatus lähemalt Andrus Ristkok.
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тельных сил) kujunes üldnimetus taolistele töödele, mis osutusid
nihkuva ajahorisondiga keskseiks järgmisel 10‒15 aastal. Oma järkjärgulise lähenemisega olid need tegijate jaoks üpris rutiinsed.
Nende tööde peakoordinaatoriks oli Vello Tarmisto.
Teisalt oli see aeg, kus Nõukogude Liidu majandusteaduses hakkas
välja kujunema suund, mida nimetati regionaalökonoomikaks.
Olulise tõuke andis sellele ameeriklase, regionaalteaduse [regional
science] toonase suurkuju Walter Isardi (1919‒2010) mahuka
uurimuse "Methods of Regional Analysis" ilmumine 1966. aastal
vene keeles (Изард 1966). Aasta hiljem ilmus venekeelses tõlkes
ameeriklase William Bunge (1928‒2013) "taasavastatud" Walter
Christallerile (1893‒1969) pühendatud raamat "Theoretical Geography" (Бунге 1967) ja veel aasta hiljem inglase Peter Haggetti
(sünd 1933) raamatu "Locational Analysis in Economic Geography" tõlge (Хаггет 1968). Juba mõned aastad varem oli ilmunud
sakslase August Löschi (1906‒45) 1940. aastal ilmunud fundamentaalse uurimuse "Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine
Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel" tõlge vene keelde (Лёш 1959).
Need tööd leidsid end regionaalökonomistidena identifitseerivate
majandusteadlaste seas rohkem tähelepanu kui majandusgeograafide seas. Nõukogude Liidu enda autoritest tõusis vähemalt formaalselt esile eelkõige Nikolai Nekrassov (1906‒84). See suund
pakkus Tarmistole vähemalt Majanduse Instituudis rohkem võimalusi, kui kramplik kinnijäämine toonases majandusgeograafias kummardatava territoriaalsete tootmiskomplekside temaatika juurde.
Seda, et ta polnud kursis mitte üksnes mainitud tõlgetega, vaid ka
Poolas, Saksa DV-s ja Ungaris tehtud töödega, näitavad ka viited
tema artiklites. Lääne autorite originaalraamatud aga sisuliselt Eesti
raamatukogudes puudusid. Pealegi väljusid nn SOPS-i tööd kaugelt
majandusgeograafia tavakohastest piiridest.
Ühtlasi valmis neil aastatel ka Vello Tarmisto doktoritöö, mida ta
kaitses 15. märtsil 1972. aastal Tallinnas TA Ühiskonnateaduste
Osakonna nõukogus. Väitekirja pealkirjaks oli "Проблемы внутрирайонной территориальной организации производства (на
примере Эстонской ССР)" [Tootmise rajoonisisese territoriaalse
organiseerimise probleemid (Eesti NSV näitel)] (Тармисто 1972).
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Töö maht oli 470 masinkirja lehekülge ning oponentideks majandusdoktorid Arnold Veimer, Kazimieras Meškauskas (ühtlasi Leedu
NSV TA akadeemik) ja Dmitri Moskvin. Väitekirja sissejuhatavas
osas autor tõdeb:
"Tootmise territoriaalse organisatsiooni uurimine alamastme administratiivsete rajoonide lõikes on seotud oluliste raskustega, kuivõrd
riikliku statistika praktikas käsitletakse väga napilt isegi tööstusliku
tootmise elementaarseid koondnäitajaid alamastme administratiivrajoonides [siinkohal peab ta silmas vabariigisiseseid rajoone].
Seetõttu kasutati käesoleva töö peamiste allikatena tööstusettevõtete
statistilisi algandmeid. Kuivõrd tööstuslikke tootmisüksusi on
vabariigis üle 1,3 tuhande, osutus nende andmete saamine võimalikuks spetsiaalse ankeetküsitluse abil 1965. aastal toonase ENSV
Rahvamajanduse Nõukogu esimehe A. Veimeri eriloal ja toetusel,
kellele on autor sügavalt tänulik. Tuleb märkida, et 1965. aasta andmed kehtivad kuni tänase päevani, sest nende aastate jooksul pole
toimunud põhjalikke nihkeid vabariigi tootmise paiknemises."

Eelkõige just kasutatud andmestiku detailsus tingis väitekirja
kinnise kaitsmise, mis oli tollal üpriski tavaline, seda eriti Majanduse Instituudi enda töötajate väitekirjade puhul. See töö kandis
märget "ametialaseks kasutamiseks" [ДСП] ega polnud seetõttu
kättesaadav laiemale lugejaskonnale. Siinkohal puudub siiski
vajadus töö lähemaks käsitlemiseks, sest see ilmus paar aastat hiljem ka monograafiana trükis, sisaldades küll oluliselt kärbituna
statistilist taustmaterjali (Тармисто 1975).
Selle käsitluse lähtekoht on majandusrajoonide kolmene hierarhia:
esiteks, NSV Liidu suurmajandusrajoonid, teiseks, mesorajoonid,
s.o ilma oblastilise jaotuseta väiksemad liiduvabariigid, autonoomsed vabariigid, oblastid ja kraid ning kolmandaks, mikrorajoonid, milleks antud juhul on Eesti-sisesed majandusrajoonid.
Tõsi, kvantitatiivse analüüsi lähtekohaks on Tarmistol siiski
administratiivrajoonid. Tänapäeva kontekstis võib tunduda üllatavana, et töös on pööratud tähelepanu ka maarahvastiku vähenemisele (seda peetakse praegu pigem "kapitalistliku" Eesti iseärasuseks): näiteks aastatel 1950‒69 vähenes Eesti maarahvastik
103 800 inimese võrra, sh negatiivse loomuliku iibe arvel 19 900
(positiivne loomulik iive oli iseloomulik vaid Harju ja Tartu
rajoonile) ja linnadesse suunduva rände arvel 83 900 inimese võrra
(Тармисто 1972: 112). Ühtlasi näitab ta, et paljude Eesti väike-
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linnade ja alevite (Järva-Jaani, Mõisaküla, Suure-Jaani, Mustvee,
Antsla, Loksa, Kärdla, Pärnu-Jaagupi, Ambla ja Mustla) taandumine leidis aset juba 1960. aastatel. Tõsi, mõistet "depressiivsed
Eesti väikelinnad" ta ei kasuta. Eestikeelsetest trükistest annab
väitekirjast kõige ülevaatlikuma pildi artikkel "Regionaalökonoomika ülesanded rahvamajanduse territoriaalsel organiseerimisel"
(Tarmisto 1973).

Sellel 1979. aastal tehtud fotol on Vello Tarmisto koos oma kahe hea kolleegiga Majanduse Instituudist. Vasakul on teenekas ehitusökonoomika
sektori juhataja Kaljo Kask (töötas instituudis 1957. aastast) ning keskel
samavõrra teenekas tööstusökonoomika sektori juhataja ja hilisem teadusdirektor Olev Lugus (instituudis 1962. aastast).

1974. aastal valiti senine instituudi direktor Arno Köörna TA
teaduslikuks peasekretäriks. Tema asemel tõusis instituudi direktoriks Vello Tarmisto. See oli ka ainumõeldav valik. Põhikohaga
doktorikraadiga majandusteadlasi oli tollal Majanduse Instituudis
enam kui napilt ‒ lisaks Tarmistole veel Endel Vint ja Ilja Kaganovitš (1921‒2016). Vello Tarmisto direktori-aastatel ühendatakse
Majanduse Instituudiga NSV Liidu TA Majandusmatemaatika
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Keskinstituudi Tallinna filiaal, misjärel instituudi töötajate arv
tõuseb enam kui kahesajale, neist teadureid on rohkem kui sada.
Pärast 1975. aastat muutub ja karmistub väitekirjade kaitsmise
kord. Ühelt poolt tuli nüüd kõik väitekirjad kirjutada vene keeles ja
ka kaitsmised pidid toimuma (vähemalt formaalselt) vene keeles.
Majanduse Instituudi juurde loodi spetsialiseeritud kaitsmisnõukogu, mille liikmed olid eranditult doktorikraadiga, erandiks vaid
nõukogu sekretär, kelleks Vello Tarmisto ajal oli Valve Kirsipuu
(1933‒2017). Suuresti tänu Tarmisto tuntusele sai Majanduse
Instituudi nõukogus kaitsta regionaalökonoomika erialal (täpsemalt
erialal "NSV Liidu rajoonide majandus, NSV Liidu tootlike
jõudude paigutus", kood 08.00.04) ka doktoritöid. See võimalus oli
toonases NSV Liidus veel vaid kolmes-neljas nõukogus.
Vello Tarmisto enda teaduslik tegevus paratamatult taandus.
Endiselt olid tema kureerida nn SOPS-i tööd. Lisaks suunas ta
mitmeid Eesti-siseseid uurimusi, mis puudutasid näiteks Tallinna
(Tallinna arenguprobleeme 1978; Tarmisto 1978), Kingissepa
rajooni, s.t Saaremaad, Paide rajooni, osaledes neis vahetult ka ise.
1984. aastal ta taandus Majanduse Instituudi direktori kohalt ja
jätkas vanemteadur-konsultandina. Mõned teadusartiklid ilmuvad
tal siis eelkõige EGSi aastaraamatutes ja Majanduse Instituudi
väljaannetes, mis hakkasid paberi- ja trükivõimaluste vähenemisest
johtuvalt üha rohkem ilmuma madalakvaliteediliste rotaprindiväljaannetena. See oli aeg, kui instituudi direktor pidi saatma ka
oma teadureid hooajalisele tööle kolhoosi, juurviljalattu, olümpiaehitustele ja mujalegi. Osutus, et kui taandada need "abitööd"
täiskohalisteks, viibis päris mitu instituudi töötajat aasta läbi
sellistel abitöödel.
Üks artikkel mitte üksnes sellest perioodist, vaid ka üldse tema
trükiste seas, väärib aga eraldi esiletõstmist. 1980. aasta lõpus
avanes Vello Tarmistol võimalus töötada kaks kuud Rootsis Lundi
Ülikoolis, kus ta huvitus eelkõige Torsten Hägerstrandi (1916‒2004)
ühiskonna ajalis-geograafilisest mudelist [time-geography model ehk
time-space model]. Sellest mitu aastat hiljem kirjutatud väga vahe
artikkel ilmus 1987. aastal EGSi aastaraamatus (Tarmisto 1987).
Tänapäevaste arusaamade kohaselt on see vahest isegi tema kõige
tähelepanuväärivam artikkel; tundub, et selle kirjutamisel oli ta
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esmakordselt täiesti vaba inimene. Teatavas mõttes võiks seda
artiklit vaadata ka käe sirutamisena lepituseks Edgar Kantile, kelle
õpilaseks Torsten Hägerstrand end pidas.

Kui vanemteadur geograafiakandidaat Vello Tarmisto pidi ise käima tavapärastel põllumajanduslikel abitöödel, siis Majanduse Instituudi direktori
majandusdoktor Vello Tarmisto üheks tööülesandeks oli saata oma teadureid abitöödele kolhoosi.

Vello Tarmisto puhul ei tohi unustada, et ta oli juhendajaks paljudele,
sh ka mitmele kandidaadikraadi kaitsnud geograafile. Tema juhendatavatest kaitsesid edukalt majandus- või geograafiakandidaadi
kraadi Harry Paalberg (1966; 1927‒93), Rita Ehrlich (1971;
1930‒2009), Tiia Karing (1975; sünd 1945), Tiiu Paas (1978; sünd
1949), Pear Tang (1980; sünd 1952), Andrus Ristkok (1984; sünd
1949) ja Oleg Volkovski (1984). See loetelu ei pruugi siiski olla
täielik.

44

Kalev Kukk

Veidi isiklikku
Kui ma õppisin 6. klassis maailmajagude füüsilist geograafiat,
tahtsin ka ise geograafiks saada. Et geograafid kui ametimehed olid
olemas, teadsin ma just Vello Tarmisto nime järgi. Pean tunnistama, et kuni ülikooli astumiseni teiste geograafide nimed mulle
suurt midagi ei öelnud. Esimest korda kohtusin ma Tarmistoga
1972. aasta suvel, kui mind suunati III kursuse tudengina menetluspraktikale Majanduse Instituuti.
Meie algne tutvus oli paratamatult ühepoolne ja piirdus teretamisega. Praktikante käis neil aastatel Majanduse Instituudis palju,
neist omakorda paljude jaoks jäi see ka viimaseks kokkupuuteks
professionaalse teadusega. Üks, mis sundis talle alt üles vaatama,
oli äsja kaitstud doktorikraad. See oli midagi erilist, sest doktoriteprofessoritega polnud mul ülikoolis olnud eriti palju kokkupuuteid
‒ nende üleslugemiseks piisas ühe käe sõrmedest. Tartu ülikoolis
geograafiat õppides loomulikult Salme Nõmmik, siis veel meile
biogeograafiat lugenud Viktor Masing (1925‒2001) ja Hans Trass
(1928‒2017) ning astronoomiat lugenud Vladimir Riives (1916‒78).
Mis aga Vello Tarmisto puhul väliselt kohe ja alati silma torkas, oli
lausa ainulaadne härrasmehelikkus selle sõna parimas tähenduses.
Kui mind 1974. aastal pärast ülikooli lõpetamist Majanduse
Instituuti suunati, oli Vello Tarmistost saanud instituudi direktor.
Eks seegi jättis minu nagu ka paljude teiste nooremteadurite ja tema
vahele päris arvestava distantsi, pealegi oli meie vanusevahe
rohkem kui ühe põlvkonna jagu. Otsesed kokkupuuted temaga jäid
valdavalt instituudi teadusnõukogu seinte vahele. Üks juhtum on
aga väga hästi meeles. Nooremteadurina olin saanud valmis oma
väitekirja. Kuna ma polnud olnud aspirantuuris, polnud mul ka
juhendajat. Oli neid, kes soovitasid mulle kindluse mõttes kas või
formaalne juhendaja otsida. Juhendajata kaitsmine polnud neil
aegadel sugugi tavaline, vägagi ebatavaline oli see aga noorte puhul
(kaitsesin nimelt 29-aastasena), kelle puhul eeldati üldiselt
aspirantuuri läbimist. Võtsin südame rindu ja läksin Vello Tarmisto
jutule ettepanekuga olla minu valmis väitekirja juhendaja. Iga teine
oleks sellest kohe kinni haaranud ‒ ilma igasuguse pingutusega
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oleks tal astutud üks oluline formaalne samm kas või tulevase professori kutse saamise suunas. Tarmisto ei nõustunud ettepanekuga
ja seda väga mõistetaval põhjusel ‒ see oli tema jaoks ebaeetiline.
Küll lubas ta mulle otsida esimese oponendi ja seda tegi, sest oli
minu töö läbiminekus veendunud. Minu väitekirja esimeseks
oponendiks palus ta Läti NSV TA korrespondentliikme Pēteris
Guļānsi (1920‒2017).
Sellega võttis Vello Tarmisto endale mitmekordse riski: Majanduse
Instituudi direktorina ja kaitsmisnõukogu aseesimehena (esimeheks
oli Arno Köörna) võttis ta vastutuse minu töö läbimineku eest
sisuliselt enda õlgadele. Kõrgema Atestatsioonikomisjoni kui viimse instantsi eitav otsus võinuks tuua endaga kaasa kaitsmisnõukogu
volituste peatamise ja olnuks tõsiseks miinuseks ka Pēteris
Guļānsile. Kaitsmine läks sujuvalt ja probleemideta ning umbes
poole aasta pärast kinnitas Kõrgem Atestatsioonikomisjon mulle
kaitsmisnõukogu poolt omistatud majanduskandidaadi kraadi.
Mõned kuud hiljem valis instituudi teadusnõukogu, mille esimees
oli Vello Tarmisto, mind vanemteaduriks. Selline kiire asjade käik
oli toona TA instituutides pigem ebatavaline.

Lõpetuseks
Aeg, millal elada, pole oma valida. Ka Vello Tarmistol polnud ses
suhtes valikuvõimalusi. Tema sattumine 1939. aastal Eesti kaitseväkke ning selle kaudu automaatselt Punaarmee Eesti territoriaalkorpusesse ja sõtta, tähendas pikka sõjateed. Tema teadlaseks ‒
majandusgeograafiks ‒ saamine jäi kõige karmimatesse stalinismi
aegadesse, kus oli peamiselt kaks võimalust: kas ise murda või olla
murtud. Vello Tarmisto ei murdnud kedagi. Kuidas toona laveerida
tuli ja millist hinda ta seejuures maksma pidi, teadis üksnes ta ise.
1949. aastal algas tema aeg TA Majanduse Instituudis. Sinna jäi ta
42 aastaks, olles aastatel 1974‒84 instituudi direktor. Ta oli kaitsnud 1952. aastal esimese eestlasena geograafiakandidaadi kraadi
majandusgeograafina. 1972. aastal kaitses Vello Tarmisto majandusdoktori kraadi ja 1979. aastal omistati talle professori kutse.
1977. aastal valiti ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespon-
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dentliikmeks. 1989. aastast, kui kaotati akadeemia liikmeskonna
jagunemine akadeemikuteks ja korrespondentliikmeteks, oli ta
akadeemik. Ta oli Eesti NSV teeneline teadlane, Ungari ja NSV
Liidu Geograafia Seltsi auliige ning 1989. aastast Eesti Geograafia
Seltsi esimene auliige. Oma pikaaegse Eesti Geograafia Seltsi esimeheks olemisega ‒ 1956‒85 ‒ andis ta seltsile oma eripärase
(võrreldes näiteks Läti Geograafia Seltsiga) näo ning tuntuse ja
tunnustatuse.
Uudo Pragi (1941–2015) on oma tagasivaates ENSV aegade majandusgeograafiale, hõlmates sellesse ka regionaalökonoomika, jaotanud toonased majandusgeograafid neljaks: kaasaminejad, kohanejad, sisepagulased ja nišitootjad. Seejuures on ta klassifitseerinud
Salme Nõmmiku "kohanejaks" ja Vello Tarmisto oletatavasti
"konservatiivseks kaasaminejaks" (Pragi 2005: 20‒21). Kui Uudo
Pragi "klassifikatsiooniga" võib üldjoontes nõustuda, siis Vello
Tarmisto liigitamisega tema poolt "kaasaminejate" sekka ei saa seda
mingil juhul teha.
Kahtlemata tuli tal rohkem laveerida, kui näiteks Salme Nõmmikul.
Polnud tal ka oma teadlasteel sellist teaduslikku seljatagust, nagu
Salme Nõmmikul Moskva Riikliku Ülikooli geograafiaprofessori
Julian Sauškini (1911‒82) näol. Kahtlemata kohanes Tarmisto
toonaste oludega, kuid samas oli ta ka teatavas mõttes "sisepagulane". Seda kasvõi Eesti kodu-uurimise ühe peamise, kui just
mitte kõige peamise eestvedajana, ja miks mitte ka EGSi ülesehitajana. Kahtlemata kehtivad Vello Tarmisto puhul Johann
Voldemar Jannseniga (1819‒90) seostatavad sõnad: "Kui mõni
mees teaks, kuidas mõni mees mõnes asjas ..."
1988. aastal on toonane Majanduse Instituudi teadusdirektor Olev
Lugus (1935‒2014) Vello Tarmisto juubeliartiklis öelnud tema
kohta lühidalt, lihtsalt, selgelt ja ammendavalt (Lugus 1988):
"Suurepärane kolleeg ja väga inimlik inimene."
Vello Tarmisto lahkus siit ilmast 6. novembril 1991. Seega sündis
ta poolteist kuud enne Eesti Vabariigi sündi ja nägi ära ka Eesti
Vabariigi iseseisvuse taastamise. Ta on maetud Tallinna Metsakalmistule kõrvuti oma kaksikvenna Üloga (suri 1989).
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Vello Tarmisto and his time
Kalev Kukk
Summary
This paper is dedicated to the centenary of Vello Tarmisto´s birth.
He was Professor, Member of the Estonian Academy of Sciences,
Director of the Institute of Economics of the Estonian Academy of
Sciences and, last but not least, the main initiator for founding of
the Estonian Geographical Society (EGS) and its first Chairman for
three decades.
Vello Tarmisto was born on 7 January 1918 in the small town of
Võru. He spend his youth in the village of Õisu (about 15 km south
from Viljandi) where his father was founder and leader of the wellknown dairy school. He graduated from the highschool in Viljandi
in 1936. In the same autumn Vello Tarmisto joined the University
of Tartu where he started to study economics. The World War II
disrupted his studies: he had to complete military service in
1939‒40. The occupation of the Republic of Estonia by Soviet
Union meant automatically the continuing the service in the Soviet
army. His wartime lasted from the 22 June 1941, that is from the
second day to the last day of the war between Soviet Union and
Nazi-Germany. In 1945 he continued his studies and graduated as
an economist from the Tallinn Polytechnical Institut (now Tallinn
University of Technology) in 1946.
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Since 1949 until his death Vello Tarmisto was involved to the work
of the Institute of Economics of the Estonian Academy of Sciences
(that time Academy of Sciences of the Estonian SSR) on different
positions, including as Director of the Institute in 1974‒84. He got
his PhD from Leningrad State University in 1952. In his PhD thesis
he analysed the specialization and regionalization of the Estonian
agriculture from the mid of 19th century until 1940. This meant
largely the new start of the economic geography in Estonia insofare
as all representatives of this discipline, including the famous
Professor Edgar Kant, had fled from the Soviets to abroad. This was
also the peak time (1949‒53) of Stalinism in Estonia.
In the mid of 1950ies Vello Tarmisto was the leader of the initiative
group for founding of the EGS ‒ that time of a regional branch of the
Geographical Society of the USSR; on the other side EGS was
independent society and subordinated to the Estonian Academy of
Sciences. On the first general meeting of the EGS on 2 November
1956 Vello Tarmisto was elected to the Chairman of the Society. On
his initiative EGS started to publish its yearbook in 1957 ‒ this
memorial article is included in the 43th Volume now. As a man from
"behind the iron curtain" him happened to take part from International
Geographical Congresses with presentations in 1960ies (1960 in
Stockholm, 1964 in London and 1968 in Delhi). Likewise on his
initiative EGS began to publish special collections of essays of
Estonian geographers on the occassion of the IGU Congresses ‒ the
first issue of this series "Estonia. Geographical Studies" was
connected with the IGU Congress held in 1972 in Montreal.
In the second half of 1960ies Vello Tarmiso turned more and more
to the regional economics and got the degree of Doctor of Sciences
in economics in 1972. The topic of his DSc thesis was the
intraregional territorial organization of production in the Estonia.
Vello Tarmisto was an honorary member of the Geographical
Society of the USSR (now Russian Geographical Society) and of
the Hungarian Geographical Society. In 1989 he was elected to the
first honorary member of the EGS. He was also the honorary
scientist of Estonia (since 1978).
Vello Tarmisto left this world on 6. November 1991.
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VELLO TARMISTO SÕJAJÄRGSE
KODU-UURIMISE EESTVEDAJANA
Andrus Ristkok
Kodu-uurimisel on teadupoolest eesti kultuuris oluline roll olnud
kanda, iseäranis sellesse kuuluva teaduse äärel. Kodu-uurimise ajaloolised tegelased moodustavad suure osa meie ärkamisaegsetest
suurkujudest. Selle harrastuse suurim panus eesti kultuurilukku pärineb aga läinud sajandi esimesest poolest. Ülemaaliselt korraldatud
kodu-uurimisliikumise toel koguti ning talletati määratu hulk teavet
meie maa ja rahva kohta. Suuresti tolle ajastu materjalikogude varal
koostati esimesed kultuuriloo tähtteosed: 8-köiteline Eesti Entsüklopeedia, selle eelkäijana koguteos “Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur”
(1926), rääkimata soliidsete maakondlike koguteoste seeriast, millest
alanud sõja ja järgnenud okupatsiooniajastu tõttu jõudis ilmuda siiski vaid kuus tervikköidet ja kahe maakonna üldosad.
Pärastsõja-aastail oli kodu-uurimisel tolle aja võimulolijate silmis
kahtlaselt rahvuskeskne maik juures ning sõjaeelset tegevust samal
viisil ei saanud ega lastudki jätkata. Ometi oli kodu-uurimishuvi
inimestes alles ning üsna pea pärast sõja lõppu hakkas paigamuuseumide, raamatukogude ning kultuuri- ja rahvamajade juurde tekkima huviliste gruppe ning ringe. Harrastusuurijate abiga asuti taas
koguma ja analüüsima, esialgu küll ennekõike ajaloo- ja etnograafiaalast materjali kodukandi kohta.
Üsna pea oli selge, et see tegevus vajaks koordineerimist. 1955. aastal
õnnestus ENSV Teaduste Akadeemia juures asutada Eesti Geograafia
Selts. Seltsi esimehe Vello Tarmisto algatusel asuti arutama ka koduuurimist sidustava ning metoodiliselt juhendava keskuse asutamise
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võimalusi. See eeltöö päädis TA kodu-uurimise komisjoni moodustamisega 1958. aastal. Komisjoni pikaaegse teadussekretäri Eva
Maaringu kinnitusel oligi kolmest selle algatuse võtmekujust just
Vello Tarmisto peamine komisjoni ellukutsuja ning läbirääkimiste
pidaja, ehkki kodu-uurimistemaatika laiemate ja sügavamate käsitluste poolest on vahest rohkem tuntud-teatud tollane geograafiadotsent
Endel Varep, loodusteadlane Jaan Eilart ning paljud teised komisjoni algusaegade 35-st liikmest.
Võib arvata, et kodu-uurimise pisiku sai Vello Tarmisto oma Õisu
kodust. Tema isa, tuntud ja tunnustatud piimandustegelane Eesti
Vabariigis Julius Grünberg (Tarmisto) oli ajakirja “Piimandus” asutajaid (1928), toimetaja ja väljaandja. Ta on avaldanud kirjutisi
piimandusliku kutsehariduse, piimamajanduse, piimanduse ühistegevuse jms kohta.
TA kodu-uurimise komisjoni esimeheks soostus hakkama akadeemik Hans Kruus. H. Kruus oli enda keerulise poliitilise karjääri tõttu,
ent juba rehabiliteerituna, sobiv käilakuju komisjonile. Olulisim aga –
ta oli oma akadeemilise eriala kõrval klassikaks hinnatud koduuurimise metoodika ja metodoloogia järjepidevuse kandja, olles
teinud seda tööd koos Johannes Gabriel Granö, August Tammekannu,
Edgar Kanti ja teiste tuntud kodu-uurimise tava loojate ning arendajatega sõjaeelses Tartu ülikoolis.
Komisjoni töö peamiseks juhiks kujunes aga aseesimees Vello Tarmisto. Kodu-uurimiskomisjonile eraldati esialgu üks, teadusliku sekretäri (Eva Maaring) ning hiljem veel teine, palgalise bibliograafi
ametikoht (Marju Norvik). Hans Kruusi lahkumise järel sai Tarmistost 1977.a kodu-uurimise komisjoni esimees kuni komisjoni likvideerimiseni 1991. aastal.
Vello Tarmisto esmaseks taotluseks oli sõja eel alustatud maakondlike koguteoste sarja uuendatud, nüüd muidugi uue korra kohaselt
rajoonide viisi väljaannete koostamine. Eesti Kodu-uurimise Seltsi
arhiivis on alles nõukogudeaegse rajooni koguteose üksikasjalik makett. Prospekti juures on ka pikk nimekiri isikutest, kellelt oli kavas
tellida sisuartiklid kavandatud köidetele. Paraku sai üsna pea selgeks, et sellisel süstemaatilisel moel, nagu enne sõda, maakondade
või rajoonide ainest käsitada ei ole võimalik, sest niisugust tegevust
ideoloogiliselt ei lubatud.
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Soome Kodukandi Liidu delegatsiooniga vestlemas 1978. aastal Tallinnas.
Vasakult: Soome Muuseumide Keskuse osakonnajuhataja Maija-Liisa
Heikinmäki, Soome Kodukandi Liidu tegevjuhataja Markku Tanner, Eesti
TA kodu-uurimise komisjoni esimees Vello Tarmisto ja Soome Kodukandi Liidu esimees Olli Vuorinen.

Rajoonide käsitlemine sai võimalikuks teisel moel. Agarad koduuurimistemaatika viljelejad asusid korraldama ülevabariiklikke kokkutulekuid eri Eesti paikades. Seal kanti ette uurimistulemusi ja
nende kokkuvõtteid käsitletava piirkonna kohta. Teaduste Akadeemia leidis võimaluse ettekannete materjalid avaldada artiklikogumikena. Kogu selle korraldustöö juhtimise eest hoolitses Vello Tarmisto. Praktilised tööülesanded jäid aga komisjoni kahe koosseisulise töötaja ning juhatuse liikmete lahendada.
Vello Tarmisto oli agar esineja vabariiklikel kodu-uurijate kokkutulekutel. Enamikust kokkutulekute kogumikest leiame ettekande
aluseks olnud artikli või ka mitu, mille autoriks on Tarmisto ise.
Tema panuseks oli ennekõike kohaliku tööstuse ja üldise majanduselu ülevaadete koostamine. Mõnel puhul on ta kaasautorina uurinud
ka regioonide põllumajandust. Ta lõi kaasa kroonikate koostamise
metoodika levitamisel. Ja veel üks teema, mida ta omal moel püüdis
kureerida-juhendada – see oli Suure Isamaasõja paikliku ajaloo
uurimine. Olles ise mobilisatsiooniga sattunud sõjas Punaarmee
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poolele, elas ta territoriaal- ning laskurkorpuse ridades üle rindekatsumused. Nõnda oli üsna loomulik, et ta võttis selle ideoloogiliselt kohustusliku teema enda korraldada.
Ja muidugi – olles nõuka-aegse kodu-uurimise juhtisikuid, tuli Tarmistol täita ka stamm-ülesannet – juhatada suurematel selleteemalistel rahvakogunemistel kodu-uurijaist kuulajad “õigele ideoloogilisele rajale”. Ka sellesisulisi ettekandeid võime tollastest kogumikest leida.
Vello Tarmisto täielikku bibliograafiat ei ole autori teada koostatud.
ENSV TA kodu-uurimise komisjoni trükiste nimistust1 leiame tema
autorinimega 30 kodu-uurimisteemalist kirjutist. Kodu-uurimiskomisjoni trükiväljaannete impressumid tunnistavad, et Tarmisto on
olnud ka õige paljude komisjoni väljaannete vastutav toimetaja,
paljudes aga toimetuskolleegiumi liige.
TA kodu-uurimise komisjoni üks olulisemaid trükiseid oli “Koduuurija käsiraamat” (1966), ainus terviklikum metoodiline juhendmaterjal tolle ajajärgu kodu-uurijaile. Sellesse on Vello Tarmisto
kirjutanud mitu metoodilise sisuga artiklit: “Rahvastik”, “Kodukoha
majandus” (põllumajandust ja tööstust käsitlev osa), sissejuhatuse
peatükki “Kroonikad” ning kahasse Otto Karmaga kohaliku tööstusettevõtte kroonika näidiskava.
Tänapäevase pilguga tollaseid Tarmisto kirjutisi lugedes riivab silma
suhteliselt sage viitamine parteipoliitilistele materjalidele ning ka
vastava fraseoloogia üsna usin kasutamine. Isegi vasakpoolse poliitilise minevikuga kodu-uurimise komisjoni esimene esimees Hans
Kruus tundub selle poolest tagasihoidlikum olevat. Inimesed, kes on
kursis nõukogude ühiskonnateaduste (Vello Tarmisto oli hariduselt
majandusteadlane, TA Majanduse Instituudi sektorijuhataja ja direktor) paratamatute tavadega, ehk ei pööra sellisele koogutamisele sedavõrd teravat tähelepanu. Teada on, et Vello Tarmisto päritolu ja elukäik enne nõukogude okupatsiooni paistis punavõimu tegelastele üsna
plekilisena. Seetõttu ei tohtinud mees saatust õrritada. Kolleegide ja
sõpradega suheldes polnud aga libekeelsusest jälgegi. Teda tunti
pigem ikka hea lastetoaga härrasmehena ja seltskonna naelana.
1

Eesti NSV Teaduste Akadeemia kodu-uurimise komisjoni trükised.
Temaatilis-informatiivne referaatkogumik 1976–1985. Tln, 1988. 137 lk.
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1974. aastal kodu-uurijate vabariikliku kokkutulek-seminari vaheajal
vestlevad (vasakult) Hans Kruus, Vello Tarmisto ja Jaan Eilart.

29. juunil 1988 langetas ENSV TA presiidium otsuse, mis luges
akadeemia otseseks eelkäijaks enne sõda asutatud Eesti Vabariigi
Teaduste Akadeemia. Küllap sellest sammust ajendatuna algasid
kodu-uurimise komisjonis arutelud võimaluse üle taastada okupatsiooniaastail katkenud Eesti Kodu-uurimise Seltsi tegevus. Selts
asutati teatavasti 1939. aastal Teaduste Akadeemia juures, pärast
pikaajalisi arusaamatusi maakondlike koguteoste seeria trükkitoimetamisel, mis kuni tolle ajani käis Eesti Kirjanduse Seltsi koduuurimise toimkonna ametlikul korraldusel.
Arutelud kodu-uurimisliikumise üle-eestilisest ümberkorraldamisest
jäid siiski viibima suvepuhkuste tõttu. Üheks põhjuseks sai komisjoni esimehe raske haigestumine (Vello Tarmisto viibis pikemat
aega haiglas insuldi järelravil). Sama aasta novembris pöördus
kodu-uurimise komisjon ringkirjaga kodu-uurijate poole üle Eesti.
Ringkirja mõtteks oli koguda ettepanekuid ja arvamusi silmapaistvalt arvukaks paisunud kodu-uurimishuviliste tegevuse asjakohasemaks koordineerimiseks ning ühtlasi ka testida ideed Eesti Koduuurimise Seltsi taastamisest. TA kodu-uurimise komisjon on tol
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perioodil hinnanud kodu-uurijate arvuks ligikaudu 5000, neid entusiaste ühendavate ringide, sektsioonide, koolide, paigamuuseumide
arvuks aga ligi 500.2
TA kodu-uurimise komisjoni aastakoosolekul 16. märtsil 1989 tegi
tervisehäirest taastunud Vello Tarmisto ettekande “Kodu-uurimisliikumise reorganiseerimisest”. Ettekandes, mis tugines osalt ka
ringkirja vastukajadele, vaagis autor mitmeid viise kodu-uurijate tegevuse paremaks korraldamiseks üle maa, muuhulgas ka ideed taastada algselt poolsajandi eest asutatud Eesti Kodu-uurimise Selts.3
Tarmisto kindel poolehoid kaldus EKUS taastamise poole. Tarmisto ise ei kahelnud, et see on õigeim organisatsiooniline korraldamine kodu-uurimisliikumise kaasajastamiseks.
Eesti Kodu-uurimise Selts taasasutatigi 27. jaanuaril 1990. Paraku
Vello Tarmisto enda tervis enam ei andnud kindlustunnet seltsi
etteotsa asumiseks. Aga ta leidis parima kandidaadi seltsi esimehe
kohale. Taasasutatud EKUS juhatuse esimeheks valiti laia silmaringiga ning eruditsiooniga arheoloog Vello Lõugas. Kui pahatihti
kippusid ajaloolase taustaga kodu-uurijad seda harrastusala kodulooks taandama, siis Tarmisto hea inimesetundjana adus, et Vello
Lõugas sai suurepäraselt pihta kodu-uurimise interdistsiplinaarsele
olemusele ning usaldas tema kandidatuuri.

2

3

Tarmisto, V., 1988. Eesti NSV Teaduste Akadeemia kodu-uurimise
komisjoni trükised. Tln, lk 5–9.
Ettekande terviktekst on avaldatud EKUS aastaraamatus: Tarmisto, V.,
2008. Kodu-uurimisliikumise reorganiseerimisest. – Eesti Koduuurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi
Aastaraamat 2007, lk 21–24.
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Vello Tarmisto – initiator and advocate
of Estonian postwar areal studies
Andrus Ristkok
Summary
The tradition of areal studies has a long history in Estonia. The first
half of the last century has given us our most outstanding achievements on exploration of our country, people and culture. To a great
extent, leading encyclopedic reference books of that period is based
on the databases collected by an army of enthusiasts of areal
studies, instructed by professors of Tartu University. The Society of
Estonian Areal Studies (SEAS) was established in 1939.
Soviet occupation authorities were decisively against the
continuation of SEAS, estimating it as an initiator of nationalist
movement. But people, recovering of war and political repressions
showed up a continuing interest to learn more about their country.
These activities required a new coordination to get scientifically
useful results.
Estonian Geographical Society (EGS) was established by Academy
of Sciences in 1955. The chairman of EGS Mr. Vello Tarmisto was
a most active initiator to look for opportunities to coordinate and
instruct the volunteer areal studies’ enthusiasts at the local
museums, libraries, community centers. As a result of intensive
negotiations with authorities and proper preparation, a Commission
of Areal Studies (CAS) by the Academy of Sciences was
established in 1958.
A member of the Academy Prof. Hans Kruus was named as a
chairman of the commission. An actual leader of an organization was
Vello Tarmisto, who replaced Hans Kruus on the Chairman’s post
after his retirement. Tarmisto’s first intention was to continue the
series of regional anthologies of Estonian land, people and culture
ceased by the World War. The detailed plan was developed. Unfortunately, it has become clear soon that similar systematic composition of the material would not be accepted by the soviet censor.
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Now, CAS has found another way to organize the increasing circle
of hobby scientists on areal studies. The CAS started to organize
nationwide conventions. They happened in every few years, every
time in different place. The results of studies of a region were
presented on the meetings. A program of a gathering included study
trips in surrounding landscapes, villages and towns. Later, a set of
lectures and other materials concerning newest areal studies in the
region was issued as a special publication. Vello Tarmisto functioned as a main coordinator of all these events. His commissions’ two
hired employees have taken cares of practical arrangements.
Vello Tarmisto was a frequent speaker on the conventions himself,
too. His lectures were dedicated to the economic development of a
chosen area and to the composing chronicles. Being a veteran of the
war, he advised also the researchers of local occurrences of Second
World War. And, of course, being a leader of a commission, he had
an obligation to pay tribute to the political matters in several of his
speeches. A lot of those materials are issued in the publications of
CAS, 30 roughly at least. Besides he has been an editor of a number
of publications issued by CAS.
Discussions about the chances to re-establish the Society of Areal
Studies (as founded in 1939) started in 1988. Vello Tarmisto has
been very supportive for that idea. He made a speech “About the
Reorganization the Movement of Areal Studies” on the Annual
Meeting of CAS on March 16, 1989. As a result, Society of
Estonian Areal Studies was re-established on January 27, 1990.
Unfortunately, Vello Tarmisto had a weak state of health for that
time already and was not able to take the lead in the SEAS. But he
has looked for, found and agreed a good candidate for the post. PhD
Mr. Vello Lõugas was just the best person to carry forward the
valuable tradition of areal studies in Estonia.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

MIS MAKSAB SÜSINIKUHEIDE –
EESTIS JA MUJAL MAAILMAS?
Antti Roose
Sissejuhatus
Artiklis käsitletakse CO2 ja laiemalt kasvuhoonegaaside (edaspidi
KHG) heite välismõjusid. Erinevalt teistest keskkonnakasutuse välismõju hindamise teemadest, milles põhjus-tagajärg seos avaldub
kohalikus või piirkondlikus mõjuväljas ja -ahelas, on kasvuhooneefekti ja kliimamuutuse puhul tegemist üleilmse protsessiga, millesse
Eesti panustab oma suhteliselt suure KGH heitega. Rahvusvahelises
kliimadiplomaatias käsitletakse kliimamuutuste leevendamist ehk
heite vähendamist kui kliimamuutustega kohanemist üleilmses
solidaarsuses ja vastutuses, kuivõrd kliimaprotsesse ei saa juhtida ega
mõjutada kontinentaalselt või riiklikult. Nii KHG inventuuri, kui ka
laiemalt leevendamis- ja kohanemistegevuste osas järgib Eesti ÜRO
kliimamuutuse raamkonventsiooni ning viib ellu maailma riikide
võrdluses eesrindlikku Euroopa Liidu kliimapoliitikat. Arvestades
põlevkivienergeetika võtmerolli, piirdutakse järgnevates analüüsides,
võrdlustes ja hinnangutes põhiliselt energiakasutuses tekkiva CO2
heitega, mis on kõige suurema osatähtsusega Eesti heites.
Järgnevalt on esitatud KHG heite mõjude hindamise üldtunnustatud
meetodid, mis toob välja selle erisused võrreldes teiste keskkonnakasutuse liikidega. Samuti analüüsitakse KHG hinnastamise põhimõtteid, lisades selgituseks esinduslikud näited. Ülevaatlikult on
välja toodud KHG inventuuri üldistused ja suundumused. Tutvustatakse nii EL kui Maailmapanga KHG hinnastamise ja maksusta-
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mise aluseid, mis määratlevad kokkuleppelises standardis KHG heiteinventuuri ja normide alusel ning globaalsetes ja regionaalsetes kahjufunktsioonides majandusvõimekuse suhtes CO2-le ühiskondlikku
hinda (social cost). Solidaarsuspõhimõtte kohaselt on kliimapoliitikas jagatud KHG heite vähendamine vastavalt SKT tasemele, vähendamisefektile ja kulutõhususele ning vastavalt ka kohaldatud survestavaid või ergutavaid majandusmeetmeid, sh KHG maksustamist.

Kliimariskide hindamismetoodikad
Süsinikuheide on vältimatu kaasnähtus inimtegevuses, põhiliselt tootmistegevuses ja energeetikas. Ühiskondliku ja majanduskasu negatiivsed kõrvalmõjud avalduvad kasvuhooneefektis ehk siis globaalsed kiirgustingimused ning atmosfääriprotsessid muudavad piirkondlikku kliimat, suurendades riske ühiskonnale ja ökosüsteemidele. Tegevustel, millega kaasneb kasvuhoonegaaside heide, on oluliselt teravnev ja kasvav negatiivne välismõju (IPCC 2014). Tõsi,
kliimamuutusi saab leevendada, vähendades kasvuhoonegaaside
heitkoguseid, kuid vältimatult tuleb kliimamuutustega ka kohaneda.
Leevendamispoliitikat ja järjest olulisemana kohanemispoliitikat
rakendatakse üleilmselt ja rahvusvaheliselt ÜRO kliimamuutuse
raamkonventsiooni UNFCCC (Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud
1994. aastal) kohaselt. Meetmed ise sõltuvad riiklikust panustamisest ja võimalustest nende kulutõhusaks elluviimiseks. Ka Euroopa
Liidu kliima- ja energiapoliitika lähtub ühelt poolt subsidiaarsuse
põhimõttest ja teiselt poolt solidaarsusest, mille kohaselt jagatakse
heite vähendamise kogused vastavalt SKT tasemele, vähendamisefektile ja kulutõhususele ehk milline on ühiskonna üldine heaolu ja
kus on meetmed tulemuslikumad. Kliimamuutustega kohanemine,
mis on varasemalt taandunud ilmastikuliste eri- ja hädaolukordade
lahendamisesse või argisesse haldus- ja hoolduspraktikasse, on kasvanud formaal-juriidiliseks kohanemispoliitikaks (Roose 2015).
Kahtlemata on kliimakohanemine viimasel kümnendil olnud üks
avastuslikumaid keskkonnauuringute ning tormilisemalt arenevaid
keskkonnapoliitika suundi. De jure sai Eesti riiklik kliimamuutustega kohanemise tegevuskava ametlikuks 2017. aastal, olles kohanemispoliitika edendamisel kliimatundlikest Kesk- ja Lääne-Euroopa
riikidest maas ligikaudu kümmekond aastat.
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Joonis 1. IPCC kliimariskide, mõjude ja ühiskonnaseoste põhimõtteskeem
(IPCC 2012).

Kliimamuutuse mõjude hindamisel rakendatakse enamasti riskihindamise metoodikaid, milles kategoriseeritakse mõjud riskide tõenäosusliku esinemise ja ühiskonna haavatavuse alusel (joonis 1 ja
IPCC 2014). Seejuures on kliimaprotsesside ja nende mõjude viibeaega ning kliimapoliitika perspektiivi kuni aastani 2050 käsitledes
oluline arvestada pikas prognoosis laienevaid usalduspiire ja vähenevat tõenäosuse määra. See annab võimaluse suhteliselt suuremaks
lõtkuks nii hindamise kui elluviimise hindamise metoodikates, aga
ka tekitab olemusliku vastuolu reaalpoliitikas.
Tunnistagem, et keskkonnakasutuse mõju hindamine on muutunud
keskkonnakorralduses võrdlemisi rutiinseks, üha bürokraatlikumaks
ja juriidilisemaks protsessiks. Sõltumata süvenevatest võõrandumisnähtudest võetakse üldiselt arvesse tegevusega kaasnevat otsest ja
kaudset mõju looduskeskkonnale, inimese tervisele, ühiskonnale ja
majandusele laiemalt. Seejuures on viimastel aastatel tähtsustatud
just keskkonnakasutuse kaudseid sotsiaal-majanduslikke asjaolusid.
Just siin avalduvad välismõjud teistele osapooltele, ilma seda otseselt tegevuskulude ja -kahjudena arvestamata. Ebamääraseid kaud-
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seid negatiivseid välismõjusid mingil moel ei hüvitata. Seejuures on
võimalikud ka positiivsed välismõjud, näiteks kliimamuutusena vegetatsiooniperioodi pikenemine ning seeläbi taimekasvatuse toodangu suurenemine või kütteperioodi lühenemine ja küttekulude
vähenemine lõpptarbijatele, mis ühtlasi võib olla vastassuunaline
ehk makromajanduslikult negatiivse tulemusega. Näiteks vähendas
Eesti sisemajanduse kogutoodangut 2014. aastal oluliselt soe talveperiood.
Tabelis 1 on esitatud kliimariski metoodika võrdlus DPSIR metoodikaga. Riskihindamise metoodikad, näiteks ClimateXChange ja
Ühendkuningriigi ASC (Adaptation Sub-Committee) metoodika põhinevad mõjutatuse, eksponeerituse ja haavatavuse muutustel, mis väljendavad ühtlasi kohanemist ega tarvitse olla üldse otseses ajalisruumilises seoses survestavate kliimanäitajatega. DPSIR metoodikas
(D – vallapäästvad tegurid, P – surve, S – seisund, I – mõju, R – meetmed) toimub tagasisidestamine ja kohanemistsükkel põhiliselt
(vastu)meetmete (R) ja/või vallapäästvate tegurite (D) muutmise või
juhuslike loodus- ja ühiskonnamuutuste kaudu. Arvestada tuleb ka
rahvusvahelise kliimapoliitika pika-ajalist ettevaadet nagu ka selle
aluseks olevate analüüside ja tõendite metoodilist konservatiivsust
ja usaldusväärsust. Teiselt poolt tuleb arvestada ajastutundliku kokku leppimise keerukust, heite reguleerimise kohmakust ja argiharjumuste jäikust. Põhimõttelised ajalised ja ruumilised vastuolud
kujunevad kliimamuutuste ohjeldamiseks riiklikke otsuseid tehes
ning nende elluviimisel. Kuivõrd kliimamuutustel on eristatavad
piirkondlikud tagajärjed, kuid need ei ole mitte kuidagi põhjuslikus
seoses antud piirkonna KHG heitekoguste ega süsinikuvoogudega.
Lisaks võib süsinikuheite ühiskondlik hind erineda mitmeid kordi
sõltuvalt riigi arengu- ja heaolutasemest ning poliitilisest vastutusest, samuti ühiskonna teadlikkusest globaalprobleemi lahendamisel. Majanduslikult tõhus süsinikuheite vähendamine peab suunama vastumeetmed sellisele tasemele, mis väldib negatiivseid tagajärgi ja mõjusid. Näiteks USA on võtnud kohustusi, mis on madalamad hüpoteetilisest ühiskondlikust hinnast. Poliitikate ja meetmete
lühiajalisust ning riiklikku kitsarinnalisust peetaksegi põhiliseks raskuseks kliimamuutuse kui globaalprobleemi lahendamisel (Hänsel
and Quaas 2018).
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Tabel 1. Surve-seisund-mõju (DPSIR) ja riskihindamise meetodite võrdlus indikaatorkomponentide alusel (ASC 2012).
CXC
ClimateXChange
Kliimamuutus

CXC ja ASC
indikaatorid

DPSIR
Vallapäästev jõud

Riskiindikaatorid

Ekspositsioon
Haavatavus

Surve
Seisund

Mõju

Mõjuindikaatorid

Mõju

Meede/tegevus

Tegevusindikaatorid

Meede

Kliimamuutuste keskkonnamõjude põhjuslike seoste kirjeldamine,
mõju määrade ning tõenäosuse hindamine toimub tavaliselt kolmes
etapis:
• ühekordsed ja sündmusepõhised keskkonnamõjud;
• struktuursed keskkonnamuutused, näiteks ökosüsteemi struktuuri
ja funktsioonide muutus;
• ühiskonna kohanemine muutustega (Niemeijer ja de Groot 2008).
Kliimamuutuste mõjude hindamise metodoloogia seostab kliima-,
keskkonna- ja inimtegevuse/olemise tegureid. Mõjude olulisus ja
teravus ei sõltu ainult kliimateguri ja selle mõju erakorralisusest,
vaid mõju avaldumisest inimestele, ühiskonnale ja ökosüsteemidele
ning nende haavatavusest. Kliimamuutustega kohanemine sõltub
suuresti vaadeldava süsteemi – näiteks linna või ökosüsteemi kui
kompleksse süsteemi – haavatavusest.
Haavatavus sõltub eksponeeritusest, tundlikkusest ja kohanemusvõimest, kus eksponeeritus on viis, ulatus ja sagedus, kuidas süsteem
puutub kokku kliimateguritega. Tundlikkus on määr, kui palju
kliimamõjurid vaadeldavat süsteemi mõjutavad ning kohanemusvõime on süsteemi potentsiaal kliimamuutustega toimetulekuks
(joonis 2). Tundlikkuse all mõistetakse inimesi, inimloodud vara ehk
ehitisi ja infrastruktuuri, bioloogilisi liike ja ökosüsteeme (IPCC
2014). Kokkupuude või ka eksponeeritus ja tundlikkus üheskoos mää-
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ravad ära kliimamuutuse võimaliku mõju süsteemile. Riigi või selle
piirkonna potentsiaali kliimamuutuse mõjuga toimetulekuks kirjeldab
selle kohanemisvõime. (adaptive capacity), mida vastasteljel nimetatakse ka vastupanuvõimeks (resilience). Kõik eelnimetatud tegurid
kokku määravad haavatavuse kliimamuutuste suhtes.
Kuigi Eestis pole kliimamuutused nii äärmuslikud ja negatiivsete
tagajärgedega kui enamuses teistes maailma riikides, on oodata
õhutemperatuuri tõusu (21. sajandi lõpuks juba +2°C võrreldes
sajandi algusega). Sellest tuleneb omakorda jää- ja lumikatte vähenemine, kuuma- ja põuaperioodide sagenemine ja pikenemine,
sademete hulga suurenemine, eriti talvisel poolaastal, talvetormide
sagenemine, muutused taimekasvus, võõrliikide ja haigustekitajate
intensiivsem levik, hooajalise energiatarbimise muutuse suurenemine, inimeste terviseprobleemide sagenemine, üleujutusohu suurenemine mere rannikul, jõgede kaldaerosiooni intensiivistumine,
vajadus hoonete ümberpaigutamiseks, kaevandusvee väljapumpamise suurenemine, merepinna tõus ja sellest tulenev rannaerosioon,
oht kaldarajatistele, ehitusriskide võimendumine, tormirisk taristule, ehitistele ja inimestele (Keskkonnaministeerium 2016). Süsteemid vajavad mitte ainult uusi standardeid ja riskiennetust, vaid
ka süsteemide „stressi“, pingetaluvuse teste ja neis nõrgimate lülide
tuvastamist.
Kliimamuutused avaldavad mõju kõigile keskkonnakasutuse valdkondadele, kusjuures põhjuslikud seosed ja mõjuahelad päästikasjaoludest seisundi ja mõjuni on keerukad, komplekssed ning
üldiselt ka tasahilju täienevad ja pikaajalised, nö on viitsütikuga
pommiks. Füüsikalis-keemilised mõjud, näiteks üleujutused ja
kuumalained, metsapõlengud ja liikide hävinemine liigniiskuse või
põua tõttu võivad avalduda kohe ja kiiresti või vastupidi – võivad
avalduda eutrofeerumise ja veereostuse puhul pikemaajaliselt ja
kuhjuvalt. Seetõttu hinnatakse seoste esinemist tõenäosuslikult,
rakendades DPSIR hindamismetoodikat täistsüklis alates liikumapanevast jõust, KHG heitest ja temperatuuritõusust või erakorraliste
ilmaolude sagenemisest kuni kohanemismeetmeni. Sageli tuleb ka
kvalitatiivsetes hinnangutes leppida üsna madala hindamistäpsuse
ja suure määramatusega. Seetõttu kohaldatakse mõjusid juriidilises
mõttes ja majanduspraktikas sageli vääramatu jõuna.
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Joonis 2. Kliimamuutuste mõjude hindamise raamistik (Füssel ja Klein
2006 järgi).

Andmete osas tekitab teatavaid vastuolusid kliimateaduse füüsikaline konservatiivsus (mõõtmisstandardid, mis on tormituul, mis
on jäide, mis on kuumalaine jne). Suur osa kliimamuutuste mõjust
on väljendatud mitte keskmiste, vaid erakorraliste sündmuste esinemissageduse kasvuga − seda nähtuste registreerimine ega pika-ajalised kliimamudelid ei tarvitse väljendada. See asjaolu ei võimalda
indikaatorlikult ja statistiliselt väljendada lühiajalisi, ometi arvestatava
tervise- ja majandusmõjuga erakordseid ilmastikunähtusi. Samuti pole
spekulatsioonideta kuhjuvate pikaajaliste kliimamuutuste käsitlemine,
kuivõrd probleemiks on globaalsete ja regionaalsete prognoosmudelite kohaldamine Eesti territooriumil. Eesti on küll oma ulatuselt
väike, aga suurte erinevustega merelise-kontinentaalse kliima teljel.
Üks mitmetahulisemaid teemasid on kliimamuutuste mõju inim-
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tervisele, kus tuleb arvesse võtta teiseseid, kliimamuutuste kontekstis
kaudseid, ka päästikuna mõjuvaid keskkonna- ja sotsiaalseid tegureid, sh tervisearengu trende heaoluühiskonna edenemise foonil,
mitte ainult kuumapäevade statistilist sagenemist (Orru and Oudin
2017).

Kliimapoliitika raamistik
KHG heite reguleerimine on Eestis toimunud ÜRO kliimamuutuse
raamkonventsiooni (UNFCCC) ja Kyoto protokolli alusel ning EL
õiguse ja kliimapoliitika kohaselt. Eesti ratifitseeris UNFCCC 1994,
Kyoto protokolli 2002 ning viimati Pariisi kliimakokkuleppe 2016.
aastal. 2017. aasta aprillis kehtestatud kliimapoliitika põhialused
väljendavad KHG heite vähendamist ligikaudu 70 % 2030. aastaks
ja ligikaudu 80 % 2050. aastaks, võrreldes baasaastaga 1990. Poliitilises pragmatismis on mõlema vähenemisprotsendi tolerants
’ligikaudu’. Kõrgete vähendamiseesmärkide saavutamiseks on rakendamisel terve rida kompleksselt toimivaid majandus- ja keskkonnameetmeid: ELi KHG heitkogustega kauplemise süsteem (ETS)
ja jõupingutuste jagamise süsteem, taastuvenergeetika regulatsioon
ja toetused, energiatõhususe ja hoonete regulatsioon ning toetused,
ökodisain ja energiamärgised, ressursitõhususe meetmed, elektrienergia ja kütuste aktsiisid, keskkonnatasud, säästva metsanduse
põhimõtted, põllumajanduse keskkonnatoetused jne. Sel viisil on
kerkinud kliimapoliitika üheks horisontaalseks riigihalduse teemaks
madala süsinikuheitega ühiskonna (low carbon economy) edendamisel. DPSIR metoodika kohaselt on liikumapanevateks jõududeks
(Driver), osalt päästikuks majandusvaldkonnad ja tarbimine, eeskätt
energeetika ja energiakasutus, tööstus, elamumajandus, transport,
jäätmemajandus, metsandus ja maakasutus, aga ka looduslikud protsessid ja kliimasüsteem ise.
Kliima- ja energiapoliitika edukus sõltub mõlema, ’kliima’ ja ’energia’ poole sidusast elluviimisest. Parandades energiakasutuse tõhusust ja võttes laialdasemalt kasutusele taastuvenergiat, väheneb
KHG heide, aga ühtlasi paraneb ka õhukvaliteet. Kohalike taastuvate
energiaallikate kasutuselevõtul väheneb energiakandjate import, mis
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omakorda mõjutab positiivselt riigi makromajandust ja kaubandusbilanssi. Kliimapoliitika elluviimist mõõdetakse mitmete makronäitajatega, näiteks KHG heide tonnides inimese kohta, energiakasutuse
CO2 heide inimese kohta, energiakasutuse CO2 heide energiatarbimise
(tonni õliekvivalenti) kohta, taastuvenergia osakaal energiatarbimises
jne. Heite inventeerimisel võib esineda väiksema usaldusväärsusega
andmete ülevõimendamist fossiilkütuste energiakasutuse ning põlevkivienergeetika ja -tööstusega seotud CO2 heite arvelt või heiteteguri
täpsustamist tehnoloogilisest uuenemisest erinevas ajaraamistikus, kas
tulenevalt heiteloa väljastamise või uue tootmisstandardi kehtestamisest.

Süsinikuheide kui surveindikaator
KHG heide surveindikaatorina tuleneb fossiilkütuste kasutamisest,
elamu- ja transpordienergiast, põllumajandusheitest, aga ka maakasutuse muutustest ja metsaraiest. Tänu rahvusvahelise metoodika
olemasolule on nende näitajate usaldusväärsus kõrge. Kasvuhoonegaaside arvestus toimub ÜROs ja Euroopa Liidus kokku lepitud ja
standarditud CO2 ekvivalentkogustel põhineva inventuurimetoodika
kohaselt (IPCC 2006). UNFCCC-le esitatakse igal aastal Eesti riiklik aruanne (NIR 2016). Inventuurimetoodikat on Eestis 2010. aastatel põhjalikult täiendatud, parandades andmete täpsust, täielikkust
ja kooskõla. Teiste KHG seas käsitletakse ammendava põhjalikkusega
CO2 heidet atmosfääri. Lisaks IPCC heiteteguritele jt lähtearvudele
ning riikliku statistika andmetele kasutatakse energeetika ja töötleva
tööstuse KHG arvutusteks ettevõtte ja tehnoloogiapõhiseid algoritme
ja andmestikke, mis võimaldab iga-aastaselt arvesse võtta tehnoloogilisi muutusi põlevkivitööstuses. Inventuuri kõigis valdkondlikes
osades on antud arvutuslikele heitekogustele täpsushinnang. Alternatiivseid akadeemilisi või erialaspetsiifilisi metoodikaid riiklikuks
KHG inventuuriks pole ette nähtud.
CO2 on väga pika elueaga gaasiline ühend, mis levib globaalselt ja
püsib atmosfääris tuhandeid aastaid (IPCC 2014). CO 2 globaalse
soojenemise potentsiaal (GWP) referentsväärtuseks on 1 (metaanil
näiteks 25), moodustades 56 % inimtekkeliste KHG panusest kasvuhooneefekti. KHG hulk on saavutanud atmosfääris vähemalt
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viimase 800 000 aasta kõrgeima taseme, seejuures CO2 hulga suurenemine kümnendite lõikes oli aastail 2002–2011 ajaloo kiireim
(2,0 ± 0,1 ppm/a) (IPCC 2014).
Inimtekkeline KHG ja CO2 heide Eestis
Kokku raporteeris Eesti riik ÜRO-le 2014. aastal KHG heidet veidi
üle 21 miljoni tonni CO2 ekv. Kuivõrd tegemist on mõjuahelas globaalprotsessiga, kerkib küsimus Eesti panusest kogu maailma KHG
heites. Kliimakonventsiooni metoodikaga pole võimalik seda leida,
kuivõrd aruandlusnõuded on erinevad konventsiooni lisas I loetletud riikidele, kuhu kuulub koos arenenud riikidega ka Eesti, ja seal
loetlemata riikidele. Kogu maailma heite summaarsel hindamisel saab
aluseks võtta Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA), USA süsinikuanalüüsi keskuse (CDIAC), Maailma Ressursiinstituudi (WRI) ning
EL Teadusuuringute Ühiskeskuse (EU Joint Research Center, JRC)
andmed. Usaldusväärne on rahvusvahelise kliimapaneeli viies
hindamisaruanne (IPCC 2014), mis kasutab üleilmsetes KHG
heitesummades USA süsinikuanalüüsi keskuse andmeid (Quale et
al 2016) ning JRC EDGAR-i andmekogu. Hollandi Keskkonnaagentuuri (PBL) hinnangul ei tohiks erinevad arvestusmetoodikad
Eesti arenguastmel riikides põhjustada üle 10 % viga. EDGARi
andmetel moodustab Eesti CO2 heide 0,51 % maailma koguheitest
(EC-JRC 2014/PBL 2015, 2016). Teiste arvutuste kohaselt moodustab Eesti KHG heide koos maakasutuskomponendiga 0,63 %
maailma KHG heitest (WRI 2014).
Sarnaste KHG maailmatabelite juures peab pöörama tähelepanu iseäranis algandmete päritolule, milliseid KHG summeeritakse, samuti
mil määral sisaldab bilansiarvestus maakasutuslikku, kaudset jm
komponenti. Isegi tunnustatumate sekundaarsete süsinikukalkulaatorite kasutamisel erines Eesti maailmapanus üsna laias vahemikus,
0,45–0,70 %. Eesti puhul võiks asjakohaseks ja täpseks pidada üksiti CO2 heite arvestust, kuivõrd see väljendab põhiliselt fossiilkütuste põletamist.
Hinnates Eesti positsiooni üleilmselt, on Eesti CO2 heite absoluutkoguselt maailma riikide reas 86. kohal, heitelt elaniku kohta seisab
Eesti üsna kõrgel – 22. kohal. Maailmapanga pingereas leiab Eesti
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2014. aastal 222 riigi seast 17. kohal (World Bank Climate database). Eestile eelnevad naftariigid, näiteks Katar, Kuveit, Bahrein,
Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja Omaan, aga ka nafta- ja
söeriigid nagu väike Luksemburg ning suured USA, Austraalia ja
Kanada. Ka suhtarvuliselt SKT ja inimese kohta on Eesti KHG
heide EL üks kõrgemaid – 2,5 korda kõrgem EL keskmisest. Inimese kohta on Eesti tagant teisel kohal pärast Luksemburgi – 16 t
inimese kohta, olles võrdluses EL keskmisest ligi 2 korda kõrgem
(8,4 t) ning naaberriikidega võrdluses Soomest 1,7 korda, Leedust
3,3 ja Lätist üle 4 korra kõrgem.
Valdkondlikus jaotuses paisati Eestis kasvuhoonegaase välisõhku
põhiliselt energiamajanduses (88,8 %, 18 697 kt CO2 ekv), millele
järgnevad põllumajandus (6,3 %), tööstus (3,4 %) ja jäätmemajandus (1,6 %) (2014, v.a LULUCF) (joonis 3). Alates 2009 on energiasektori KHG otseselt sõltunud elektrienergia ekspordist. Võrreldes
2013. aastaga vähenes 2014 KHG koguheide 3 %, kuid viimastel
aastatel on suurenenud transpordi (energeetika allsektor) ja põllumajanduse süsinikuheide intensiivsema tootmise tõttu ning vähenenud maakasutuslik sidumine metsade raiemahu suurenemise tõttu
(NIR 2016).
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Joonis 3. Eesti KHG heide valdkondade viisi aastail 1990–2014 (NIR
2016). Negatiivsed väärtused näitavad LULUCF metoodika kohaselt
arvestatud CO2 looduslikku sidumist.
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CO2 inventeerimisel vajab täpsustamist tahkete kütuste, eriti põlevkivi põletamise heide, seda eriti seoses uute põletus- ja õlitootmistehnoloogiate kasutamisega. Põlevkivitööstuse süsinikuheide põhineb välisõhu saasteloa ekspertiisil. Kindlasti vajavad sagedamat
täpsustamist põlevkivienergeetika süsinikuheite tegurid. Näiteks on
juba 2006. aastast CEF põlevkivi-tolmpõletamisel arvestatud heite
määraks 27,85 t C/TJ, keevkihis põletamisel aga 26,94 t C/TJ (Määrus 2006). Eesti KHG inventuuri määramatus on rahvusvahelises
inventuuristandardis 4,13 % summaarsest heitekogusest (koos maakasutuse ja metsandusega 7 %). Ometi on Eesti inventuuri lisades
raporteeritud tahkete kütuste CO2 heite suhtelist määramatust koguni
39% ulatuses (NIR 2016).
CO2 inventeerimisel vajab täpsustamist tahkete kütuste, eriti põlevkivi põletamise heide, seda eriti seoses uute põletus- ja õlitootmistehnoloogiate kasutamisega. Põlevkivitööstuse süsinikuheide põhineb välisõhu saasteloa ekspertiisil. Kindlasti vajavad sagedamat
täpsustamist põlevkivienergeetika süsinikuheite tegurid. Näiteks on
juba 2006. aastast CEF põlevkivi-tolmpõletamisel arvestatud heite
määraks 27,85 t C/TJ, keevkihis põletamisel aga 26,94 t C/TJ (Määrus 2006). Eesti KHG inventuuri määramatus on rahvusvahelises
inventuuristandardis 4,13 % summaarsest heitekogusest (koos maakasutuse ja metsandusega 7 %). Ometi on Eesti inventuuri lisades
raporteeritud tahkete kütuste CO2 heite suhtelist määramatust koguni 39% ulatuses (NIR 2016).
Summaarselt on oluline maakasutuse, selle muutuse ja metsanduse
komponent (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF),
mis 2014. aastal oli KHG sidujaks 577 kt CO2 ekv ulatuses (joonis 4).
Nii metoodikaid kui ka Eesti inventuuri on täpsustatud maakasutuse
muutuse ja loodusliku heite arvestuses, eeskätt märgalade osas,
kuid suhteliselt ebatäpsem, tõenäoliselt alahinnatud on looduslik
CO2 sidumine. Tagasiulatuvalt on arvestuse aluseks võetud Rootsi
ja teiste riikide inventeerimismetoodikad. Looduslik KHG heide ja
sidumine ei sõltu ainult maa- ja metsabilansist ehk maakasutuse
muutustest, vaid ka kohalikest temperatuuri- ja niiskustingimustest,
pinna- ja pinnaseveetasemest, mullastikust jpm-st, mida suurtel aladel on usaldusväärselt aasta keskmisena peaaegu võimatu hinnata.

Antti Roose

74
5000
3000

kt CO2 ekv

1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
-11000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Metsamaa

Põllumaa

Rohumaa

Märgala

Asustus

Puittooted

Joonis 4. Eesti KHG arvestuslik heide tonnides maakasutuse ja metsanduse osas (LULUCF) 1990–2014 (NIR 2016).

Süsinikuheite hinnastamine
Süsiniku ühiskondliku hinna modelleerimine
Kliimamuutuste leevendamist võib pidada üheks nüüdisaja suurimaks turutõrkeks, mida reguleeritakse kolme tüüpi võtetega:
1) süsiniku hinnastamine maksudega;
2) süsinikukvootidega kauplemine ja süsinikuheite reguleerimine;
3) investeeringutoetused madalsüsinik- ja süsinikuheiteta tehnoloogiatesse.
Kliimapoliitika elluviimise põhimeetmeks on kasvuhoonegaaside
heite negatiivsete välismõjude hinnastamine, mida üldjuhul tehakse
heitekoguste maksustamisega.
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Iga CO2 või suurema globaalsoojenemise potentsiaaliga KHG-de
CO2-ekvivalendi heitetonn tekitab võrdse kahju, sõltumata heiteallika asukohast või heite intensiivsusest, sest KHG-d segunevad
atmosfääris kiiresti ja jäävad sinna väga kauaks ajaks. Tulenevalt
sellest, peab atmosfääri paisatud CO2 heitetonni hind olema ühesugune, sõltumata asukohast või valdkonnast, milles energiat kasutatakse. Sellegipoolest süsiniku ühiskondliku hinna leidmisel on
olulised komplekssed seosed faktidel põhinevate eelduste, modelleerimismeetodite ja väärtushinnangute vahel. Kolm kõige laialdasemalt kasutatud süsiniku ühiskondliku hinna mudelit on DICE
(Dynamic Integrated Climate and Economy), PAGE (Policy Analysis
of the Greenhouse Effect) ja FUND (Climate Framework for
Uncertainty, Negotiation and Distribution) (Havranek et al 2015).
Kõigis majandusmudelites osutub kriitiliseks määramatuse ’kontrollimine’. Analüüsides kasutatavad stohhastilised kliima-majandusmudelid võtavad arvesse määramatust majanduskasvus, heitekogustes, leevendamistegevuste kuludes, süsinikuringe muutustes, kliimatundlikkuses ja kliimakahjudes. Mudeli eelistused on määratletud
peamiselt erainvesteeringute otsustest riski puhverdamisel, kus arvestatakse tavalist tasuvusaega ja krediidisobilikke kasumimarginaale.
Autorid lähtuvad teistest või isegi teisestest allikatest pärinevatest
trendidest ja stsenaariumitest, mis kindlasti sisaldab komplekssete
protsesside olulist lihtsustamist. Samuti peavad mudeli autorid lähtuma eeldustest, näiteks tulevikuheite osas, kuidas see mõjutab kliimatundlikkust ning milline on majanduslik kahju ühiskonnale teatavas
diskonteerimise määras (Havranek et al 2015). Arvesse tuleks võtta
viimaste aastate 0-majanduskasvu, tehnoloogilisi arenguid ehk taastuvenergia kiiret odavnemist, määramatust, mis seotud nõudluse ja
energiatõhususe tõusuga, tervisemõjude suurt määramatust ning sageli
ka teisejärguliseks peetava kliimamuutuse kasude põhjalikumat ja
täpsemat arvestust. Üheks oluliseks teguriks on ühiskonna valmidus
vältida keskkonna- ja kliimariske. Havranek koos kaasautoritega
(2015) tuvastasid 101 süsinikuhinna uuringu alusel, et usaldusväärsusnivoos 0-hinnaga tulemustele viidatakse vähem kui negatiivse rahalise
väärtusega hinnangutele. Tuli välja, et võrdlemisi keerukate vahemikuliste lähtetingimustega modelleerimisel valitakse esindusliku näitena välja pigem uuringud, milles esitatakse suuremat negatiivset
ühiskondlikku hinda kui ülejäänutes.
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Nagu eelpool rõhutatud, on igal atmosfääri heidetud süsinikutonnil
üks ühiskondlik hind (social cost of carbon), mis peab eelduslikult
võrduma KHG vähendamise piirkuluga sõltumata riigist, tehnoloogiast või ettevõttest. Tegelikult on 85 % maailma süsinikuheitest
seni maksustamata ning sellest osast, mis on maksustatud, jääb hind
75 %-l juhtudel alla 10 dollari tonni CO2 kohta (World Bank 2017).
Seejuures uuemate mudelite ja analüüsidega saadud tulemusi peavad eksperdid alahinnatuks, viidates asjaolule, et Pariisi lepingus
kokku lepitud heite vähendamise piirkogused 2030. aastaks on
väiksemad, kui seda oleks vaja seatud eesmärgi „tunduvalt alla
2°C" saavutamiseks.
Minnes sellelt akadeemiliselt teadmiselt riigihalduse valdkonda, siis
umbes 40 riiki, kuhu kuuluvad põhiliselt OECD arenenud riigid, sh
Eesti, on süsinikuheite maksustamisel rakendanud heite sotsiaalset
ja majanduslikku hinda. Ometi katab heite hinnastamine vaid veerandi maailma KHG heitest (OECD 2016). Esimeseks süsinikumaksu kehtestajaks maailmas oli 1990. aastal Soome, järgmisel aastal jõustas süsinikumaksu Rootsi. Rootsi on ka maailma kõige kõrgema süsinikumaksu määraga riik, mis on mootorikütustele 117 €/t
CO2 kohta (Kossoy et al 2015). Kui siia veel lisada mootorikütuste
energiaaktsiisid, siis see ongi survestanud Rootsi transpordisektorit
üleminekul fossiilkütustelt taastuvatele.
Üle-Euroopalise rahalise hindamise standardi määratleb ETS
(Emissions Trade System) – kasvuhoonegaaside saastekvootide
kauplemissüsteem (EC 2013). IMF hinnangul on süsinikukvootidega kauplemissüsteem teistest piiravatest võtetest tõhusam kahel
põhjusel: selle keskkonnamõju on suurem, kuivõrd tõstab fossiilkütuste süsinikuhinda ja sunnib neid asendama väiksema süsinikuheitega kütustega, mis võimaldab selle kaudu toota tulu kliimasõbralikeks investeeringuteks (Farid et al 2016). Ometi on ETS-i
alates 2008. aasta majanduskriisist negatiivselt mõjutanud tugev
ülepakkumine. Sestap oli 2010. aastal Euroopa Komisjonis kaalumisel isegi üle-euroopalise süsinikumaksu kehtestamine määraga 4
kuni 30 eurot tonni CO2 kohta. Tugeva ülepakkumise, aga ka mitmetel teistel majanduslikel põhjustel on süsinikukvoodi hind olnud
selle käivitamisest saati mitte-stimuleerivalt madal ega motiveeri
süsinikuheidet vähendama ja taastuvenergiale üle minema.
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Joonis 5. Euroopa Liidu kliimapoliitika eelnõude raportöör Haanja vallavanem Juri Gotmans (keskel), raportööri ekspert Antti Roose (paremal) ja
eesti keele tõlkeosakonna juht Aivar Paidla (vasakul) Regioonide Komitee
plenaaristungil Europarlamendi suures saalis Brüsselis 23. märtsil 2017.a
pärast kliimapoliitika eelnõude vastuvõtmist. Need ELi õigusaktid raamistavad otseselt ka Eesti kliima-, energia- ja metsanduspoliitikat.

Üle-Euroopalise rahalise hindamise standardi määratleb ETS (Emissions Trade System) – kasvuhoonegaaside saastekvootide kauplemissüsteem (EC 2013). IMF hinnangul on süsinikukvootidega kauplemissüsteem teistest piiravatest võtetest tõhusam kahel põhjusel:
selle keskkonnamõju on suurem, kuivõrd tõstab fossiilkütuste süsinikuhinda ja sunnib neid asendama väiksema süsinikuheitega kütustega, mis võimaldab selle kaudu toota tulu kliimasõbralikeks investeeringuteks (Farid et al 2016). Ometi on ETS-i alates 2008. aasta
majanduskriisist negatiivselt mõjutanud tugev ülepakkumine. Sestap oli 2010. aastal Euroopa Komisjonis kaalumisel isegi üle-euroopalise süsinikumaksu kehtestamine määraga 4 kuni 30 eurot tonni
CO2 kohta. Tugeva ülepakkumise, aga ka mitmetel teistel majanduslikel põhjustel on süsinikukvoodi hind olnud selle käivitamisest
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saati mitte-stimuleerivalt madal ega motiveeri süsinikuheidet vähendama ja taastuvenergiale üle minema.
Heitekvoodi oksjonihind tonni kohta on küll olnud tõusutrendis alates
maist 2017 ning kerkinud kliimapoliitika tõusulainel 4,2 eurolt 8,9-ni
(seisuga 02.02.2018). Ajalooliselt kõrgeim hind oli 2011.a kevadel,
mil kvooditonni hind kõikus vahemikus 16–17 eurot.
Kliimapoliitika 2030 pakett laiendab kvoodikaubandust valdkondlikult ning seab piiranguid saastekvoodi müügist saadavatele investeeringutele (joonis 6). Majandusanalüütikute hinnangul peaks Pariisi
kokkuleppe täitmiseks ETS-is tõusma süsinikutonni hind 40 euroni,
ent ka kõige optimistlikumad prognoosid ei näe ette hinnatõusu üle
ajaloolise tipu 17 eurot (Farid et al 2016). 2018. aasta veebruaris võttiski europarlament vastu uue kauplemissüsteemi otsuse, mille kohaselt hakatakse summaarse heitekoguse piirmäära 2021. aastast jõustuvas kauplemissüsteemis vähendama 2,2 % võrra aastas, mis peaks
vähendama heidet 50 miljoni tonni võrra aastas ning seadma rangemad heiteload suurtele energiatootjatele ja tööstuskäitistele, eeskätt
fossiilkütustel töötavatele elektrijaamadele. Siiski arvatakse, et taastuvenergiale üleminek ja energiatõhusus tekitavad kauplemissüsteemi reeglistikus ikkagi ülemääraselt tasuta heitekvooti.
Selleks, et süsinikuheite ühiskondliku hinna määramisega leida tasakaal kliimapoliitika ja rahvamajanduse vahel, on kõige põhjalikumalt
tegelenud USA ja Ühendkuningriigid. USAs on süsiniku ühiskondliku hinnastamise kohta vastu võetud vähemalt 75 seadusandlikku
akti ning neid regulatsioone peetakse ka praktiliseks. Sisulised
probleemid on seotud diskonteerimismäära ja teiste mudeli määramatuse küsimustega. Ühendkuningriigis ja paljudes EL riikides tuginetakse süsinikuhinna selgitamisel ETS kauplemissüsteemi kvootidele ning makromajanduslikele ja energiaturu prognoosidele. Ühendkuningriigi CO2 prognooshind on keskmises stsenaariumis 5,94
naela t CO2 kohta, tõustes kõrgstsenaariumis (kiire majanduskasv,
pikk 16-aasta täpne ettevaade) väärtuseni 20,79 naela t CO2 kohta
(2015.a seisuga) (UK 2015). Võrdluseks, Havranek jt (2015) 101
uuringu metaanalüüs pakkus viidatud allikates ülemiseks keskmiseks hinnatasemeks 39 dollarit t CO2 kohta, mis on veerandi
võrra kõrgem Ühendkuningriigi ametkondlikust hinnangust.
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Süsinikuheite hinnastamine Eestis
CO2 heidet reguleeritakse Eestis tuginedes EL kliimapoliitikale,
kuni aastani 2020 kehtivale Kyoto protokollile, EL 2020 kliima- ja
energiapaketile ning 2016. aastal vastu võetud ning 2030. aasta
tähtajaga kliima- ja energiaraamistikule, mis kohustab KHG heidet
vähendama 40 % võrreldes 2005.a. Eesti kehtivad kütuse- ja energiaaktsiisid, sh põlevkivile. Vastavalt keskkonnatasude seadusele on
CO2 saastetasumäär tonni kohta 2 eurot, mis on maailmas üks
madalamaid, Mehhiko süsinikumaksu ja Hiina kauplemissüsteemiga
ühel tasemel (Kossoy et al 2015). EL saastekvootide kauplemissüsteemi alla käib kogu Eesti põlevkivienergeetika ning teised suured
põletusseadmed, kokku umbes 50 käitist. Tänu lähteaastast 1990st
rohkem kui kahekordselt vähenenud CO2 heitele on Eesti ETS-ist
suurt kasu lõiganud tasuta heitekvoodiga, mida on kasutatud energeetika ja transpordi moderniseerimisel ja üleviimisel taastuvenergiale. Rahandusministeeriumi andmetel subsideeriti 2014. aastal
tasuta heitekvoodi tuludest energeetikaettevõtteid, suures osas just
põlevkivitööstust 74,5 miljoni euroga (OECD 2016).
Koondanalüüse süsinikuheite maksustamise kohta Eestis napib.
Ernst & Young Baltic AS uuris enne 2013.a rakendatud kliimapaketi pehmendamismeetmeid (EY 2013). SEI-Tallinn ja TÜ analüüsisid keskkonnatasusid uuringus “Keskkonnatasude mõjuanalüüs”
(2013), kuid ka siin pole esmahuvi mitte energia- ja kliimateema, vaid
klassikaline toruotsakäsitlus ja selle maksustamise mõjud. Ülevaatlikult ja arenenud riikide võrdluses toob tõhusad süsiniku hinnamäärad välja OECD oma aruandes Effective Carbon Rates (2016).
Järgnev tabel näitab, millist osa katab Eestis EL kauplemissüsteem
ja millist osa energia- ja keskkonnamaksud.
Eesti energiakasutuses on maksustatud 75 ettevõtte CO2 heide, seejuures on 49 ettevõtte puhul maksustamisel kasutatud EL ETS hindasid. Elektri tootmise süsinikuheide on maksustatud sajaprotsendiliselt. Kvoodihinnaga on kaetud 95 % elektrienergia tootmisel
tekkinud süsinikuheitest ning 38% tööstuslikust süsinikuheitest.
Joonisel 6 nähtub, et CO2 heidet energeetikas, maantee- ja teistes
transpordiliikides maksustatakse üsna erinevalt. Energiaaktsiis
transpordikütustele on äärmiselt kõrge, 11,58 EUR/GJ, võrrelduna
0,39 EUR/GJ soojusenergiale ja 0,43 EUR/GJ elektrienergiale.
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Tabel 2. Eesti süsinikuheite hinnastamise jaotus maksude ja Euroopa
Liidu ETS kauplemissüsteemi vahel (OECD 2016).
Täiesti
maksustamata %

41,25

91

0,00

0

0

9

Elektritootmine

6533

4,20

100

7,24

95

95

0

Tööstus

5295

4,77

58

7,24

38

23

27

Elamu- ja
ärisektor

2301

24,75

16

7,24

1

0

84

Maanteetransport

2166

161,28

99

0,00

0

0

1

Muu
transport

110

148,29

100

7,24

3

3

0

16683

25,50

75

3,56

49

45

20

Põllumajandus
ja kalandus

Kokku

Maksustatud
%

277

CO2 heide
tuh. t

Maksustatud
%

Maksude ja ETS
kattuvus
%

ETS
Keskmine hind
€/t

Maksud
Keskmine hind
€/t

Valdkond

Joonis 6. Mõjusate süsiniku hinnamäärade jaotus Eestis (OECD 2016).
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Kliimapoliitika elluviimise pikaajalist makromajanduslikku mõju
on hinnanud ühtsetel alustel ja ka riigiti Euroopa Komisjon. Viimase
tellitud Enerdata aruanne prognoosib Eestile 2030. aastaks kliimapoliitika elluviimisest täiendavat kulu 0,13 % SKTst ja samas väga
arvestatavat õhukvaliteedi paranemise kasu 0,86 % SKTst (Enerdata 2016).

Joonis 7. Taastuvate energiaallikate ja koostootmise toetusmeetmete
tulemusena 2009.a käivitatud Tartu elektrijaam linna piiril Lohkvas toodab
puiduhakkest, puidujäätmetest ja freesturbast tõhusalt nii elektri- kui
soojusenergiat (150 GWh elektrit ja 300 GWh soojust aastas) ning
panustab nõnda süsinikuheitmete vähendamisse.

Riiklik kliimamuutustega kohanemise tegevuskava sisaldab perioodiks 2017–20 8,07 miljoni euro maksumuses kohanemistegevusi,
kusjuures kohanemisuuringutes oli ekspertide pakutud nimistu oluliselt pikem ja kogumaksumus mitu korda suurem. Suurim osa, ligi
3 miljonit eurot on planeeritud biomajandusse, konkreetselt metsade tootlikkuse ja põllumajandusväljundiga aineringe uuringutesse.
Võrdlemisi oluliseks peetakse ka kliimateadlikkust tõstvat haridus-
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tööd, milleks on ette nähtud 1,5 miljonit eurot. Samas suurusjärgus on
looduskeskkonna uuringud ja kohanemistegevused, mis ühtlasi
teenivad koosluste ja liigikaitse eesmärke ning lisavad uut teadmist
komplekssetesse ökosüsteemi muutustesse, mis on põhjustatud või
ajendatud kliimamuutustest. Rahvusvahelisse solidaarsusfondi arenguriikide kohanemisvajaduste katteks on Pariisi kokkuleppe kohaselt Eesti otsustanud panustada 1 miljon eurot.
Uusi lähenemisi süsiniku hinnastamisel, sh globaalmaks
Esimene küsimus, millega tuleb pöörduda tagasi põhivastuolu juurde, on põlvkondlikud väärtushinnangud ja nende muutus põlvkonniti. Seda saab laiendada generatsioonide konflikti aruteludele.
Hänsel ja Glaas (2018) uurisid süsiniku hüpoteetilist ühiskondlikku
hinda ühiskonna heaolu funktsiooni muutumises erinevalt peavoolu
mudelitest, mis on pidanud ajateljel oluliseks diskonteerimise määra ja seadnud kahjufunktsiooni sõltuvusse ennekõike tulevikuraha
väärtusest. Nende hinnangu kohaselt kasvab tulevikus teataval heaolu tasemel või majanduskasvu peatumisel süsiniku ühiskondlik
hind ebaproportsionaalselt kõrgele, isegi 100 dollarini. See väljendab selgelt põlvkondade vahelist õiglustunde mitmekordset tugevnemist heaolu kasvu korral kliimamuutuse vastumeetmete rakendamiseks.
Seni globaalmajanduse võidukäigus praktilistel põhjustel rakendamata, aga see-eest uuenduslik oleks lisades tootja-vastutusele ja
reostaja-maksab põhimõttele tarbimis-põhise süsinikuheite arvestus
ning sellest tulenevad poliitikavõtted, mis tõkestaks osaliseltki nn
süsinikuleket heaoluriikidest arenguriikidesse. See võimaldaks otseselt ja kindlasti ka jõulisemalt mõjutada tarbijakäitumist ning tarbijatele selgemalt teadvustada energia- ja kliimapoliitikat (Afionis et al
2018). Näiteks Eestis moodustavad autori hinnangul siia imporditud
tooted-teenused umbes poole Eesti süsinikuheitest.
2017. aastal tegid Nobeli preemia laureaadi Joseph Stiglitz ja
Maailmapanga endise peaökonomisti Nicholas Sterni juhitud töörühm ettepaneku kehtestada ülemaailmne CO2 maks. Selle kohaselt
maksustataks CO2 heitkogused kulutatud energiakoguse alusel,
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näiteks liitri bensiini või elektrienergia kilovatt-tunni kohta (World
Bank 2017). Üleilmset maksu on vastustanud arengumaad, kelle
väitel peaksid ikkagi seda maksu tasuma rikkad riigid, kes on
kliimamuutuse põhjustanud oma süsinikuheitega. Aga ka mõned
rikaste riikide esindajad ei nõustu globaalmaksuga, kuivõrd maks
paneks neid ebasoodsamasse konkurentsiolukorda (Farid et al 2016).
Töörühm hindas CO2-heite piiramise majandusmehhanisme, tehnoloogia arendamise strateegiaid, riiklike leevendusvõtteid ja üleilmseid hinnaarvestuse mudelid selliselt, et need oleksid kooskõlas
Pariisi lepingu eesmärkidega. Euroopas on taastuvenergeetika toetamine tõestanud, et süsiniku hinda ja heitekulusid tuleb pidevalt täpsustada reaalpoliitikast tulenevalt, et vältida umbusku kliimapoliitikasse või selle ülemäärast toetamist, kui investeeringud taastuvenergeetikasse on muutunud turutingimustes tasuvaks. Maailmapanga töörühm pakub Pariisi ligi kahekraadise eesmärgi saavutamiseks 2020. aastaks süsinikuhinda vahemikus 40–80 dollarit ning
2030. aastaks 50–100 dollarit t CO2 kohta, seda tingimusel, et riigid
suhtuvad eesmärkidesse tõsiselt ja vastutustundlikult.
Üldiselt valitseb kartus, et selline üleilmse kehtivusega maks vähendaks riikide iseseisvust ning nõrgendaks riikide majanduspoliitikat,
selle hoobasid ning majanduse paindlikku iseregulatsiooni. Iseäranis tugevalt on oma tööstusharu õitsengu pärast muretsedes astunud sarnaste süsinikumaksude vastu naftatootjad. Iseküsimus, et
riikidel on erinev suhtumine ja tolerants kliimamuutusesse, mis välistab ühtse hinna kehtestamise ka maailmajagude või majanduspiirkondade viisi. Töörühm on jätnud õhku ka küsimuse, kuidas
käituda sellisel juhul seniste riiklike maksude ja heitekontrolli võtetega. Kas kogutud maksuraha investeeritakse kliimaprojektidesse?
Kas maksuhüvitis võiks jõuda ka otse kodanikeni? Autorid pakuvad
finantssummade kasutamiseks erinevaid lahendusi sõltuvalt raha
kasutamise tõhususest, solidaarsus-, hüvitamis- ja õigluspõhimõttest
(World Bank 2017).
CO2-heite hinnakujundus peab pehmendama turutõrget – kliimamõjude välismõjusid, väljendatuna näiteks fossiilkütuste hindadel,
mis ei arvesta kaasnevat kliimakahju. Süsinikumaksud ja teised
finantstulud tuleb suunata kliimasõbralikku majanduskasvu, toetades vaesemaid riike majandusreformides, soodustades tehnosiiret
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ning investeerides vähese CO2-heitega infrastruktuuri. Süsiniku
hinnastamine üksi ei pruugi olla piisav kliimamuutuse leevendamiseks. Kliimatundlikuks peab muutuma ruumiline planeerimine ja
transpordikorraldus, aga jätkuvalt tuleb edendada taastuvenergeetikat ja tõsta energiatõhusust, muuta rangemaks energiakasutuse
standardeid, toetada teadus- ja arendustegevust.
Positiivse näitena, heitekaubandus kui tõhusaim süsinikuheite piiramise majandusmehhanism on laienenud Euroopast teistele kontinentidele, isegi maailma suurima süsinikuheitega Hiinasse. Need
ettevõtted, kes suudavad odavamalt oma süsinikujalajälge vähendada, saavad teha kõrgemaid ostupakkumisi, kasvatada oma tootmist
ja kasumit. Tegelikult on ka rahvusvahelised energiakontsernid, sealhulgas naftakompaniid, võtnud teema perspektiivitundega käsile ja
kehtestanud ka korporatiivseid, firmasiseseid heitetasusid, mida nad
sooviksid näha riikidevahelistes ja riiklikes heitekontrolli arvestustes. Ehkki üleilmse maksu kehtestamine Pariisi kokkuleppe raames
on tänaseks mööda lastud võimalus, sest eelistati heitmekaubanduse
laiendamist, võib energiakontsernide ühine ja suunatud tegutsemine
mõjutada kliimadiplomaatiat ja selle mänguruumi pigem alt-üles
algatusena, sarnaselt protestivate keskkonnaorganisatsioonide ettepanekutega.

Kokkuvõte
Kasvuhoonegaaside heidet põhjustavatel tegevustel, eelkõige fossiilkütustel põhineval energiakasutusel on oluliselt teravnev ja kasvavalt
negatiivne välismõju. Globaalsed kiirgustingimused ning atmosfääriprotsessid on juba muutnud Eesti kliimat, mis on tekitamas kahju
Eesti ühiskonnale ja siinsetele ökosüsteemidele. Kuivõrd kliimaaspektide komplekssete mõjuahelate hindamine on killustatud ja
mitmetahuline, siis usaldusväärsed tõendid nii tervise- kui loodusmõjude kohta puuduvad. Teisalt on Eesti kliimamuutuste mõjude
esinemiselt kui ka intensiivsuselt üks vähem haavatavaid paiku
Euroopas ja maailmas, kus on võimalik ka positiivsete mõjude esinemine, näiteks põllumajanduses ja metsanduses, väiksemas soojusenergia tarbimises ja suurenevas suveturismis.
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Üle Euroopa on läbi viidud kliimamõjude kulude ja kahjude valdkondlikke prognoose, mis üldjuhul ei võimalda riiklikke väljavõtteid. Seda põhjusel, et kahjud erinevad riigiti suurel määral, olles
oluliselt suuremad Lõuna-Euroopas. Majandusvaldkondadest eeldab kliimamuutuse arvestamine üsna põhimõttelisi ümberhindamisi
Eesti põllumajandus- ja metsanduspoliitikas ning -praktikas. EL-is
tervikuna on seni kehtestamata kliimamuutuse indikaatorite süsteem,
kuna see sõltub mõjutatuse, eksponeerituse ja haavatavuse väljundites demograafilistest, maakasutuse, rahvatervise ja sotsiaalmajanduslikest tingimustest.
Ei saa unustada, et Eesti süsinikuheide, mis 70 % osas pärineb põlekivienergeetikast, on Euroopa riikide võrdluses üks suuremaid SKT
ja inimese kohta ning seetõttu on leevendamispoliitika vastavuskontroll EL ja keskkonnaaktivistide teravdatud tähelepanu all. Eesti
CO2 saastetasu määr on seejuures ometi maailma madalamaid.
Kokkuvõttes on kliimamuutused, sh süsinikuheite kontroll kliimapoliitika elluviimiseks Eesti keskkonnahalduses kiiresti arenev ja
metoodiliselt täienev teema, mis vajab täpsemat, tihedamat ja süsteemsemat seostamist ülejäänud keskkonnakorralduse ja -arvestuse
alase tegevusega, kuivõrd kliimamuutused on mitmel juhul päästikteguriks keskkonnaseisundi kriitilistes muutustes.
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How much does cost Co2 emissions in Estonia
and in the other countries?
Antti Roose
Summary
Climate change is the ultimate negative externality. Determining
the social cost of carbon emissions is a crucial step in the economic
analysis of climate change policy. The article explores carbonpricing in Estonia as well in the international context that would
induce the changes in climate and energy policy. Greenhouse gas
emissions can be priced explicitly through a carbon tax or a capand-trade system either on national scale or continentally.
Nevertheless, greenhouse gases, depending on their global warming
potential, cause the equal negative impact regardless of the location
of the source or the intensity of the emissions.
In Estonia, carbon emissions levelled since 2010 (around 21 million
tons of tons CO2 eq) and natural carbon sequestration in land use
and forestry as it is reported by LULUFC methodology has been
decreasing rapidly to zero due to intensified forestry and
agriculture. Enforced by the pollution permit emissions are charged
2 euros per tons in Estonia, being among lowest carbon taxes in the
world. In short, it does not incentivize the expected changes in
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investment, production, and consumption patterns. In contrary, the
taxation of transport fuels is very high. OECD states that 30 euros is
a conservative negative climate change cost of 1 tonne of CO2
emissions. One quarter of CO2 emissions, mainly microgeneration
and dwellings, are still tax-free. Recently adopted adaptation action
plan supports mainly bioeconomic surveys and measures in
addition to raising awareness of the public and officials.
Climate policy, including carbon pricing is a rapidly evolving topic
in environmental management in Estonia, requiring more
systematic and sensitive linkage with the rest of the environmental
management and accounting, since climate change triggers the
critical changes in the state of the environment.
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ETTEVÕTLUS EESTI KOHALIKES
OMAVALITSUSTES 2012–2015
Anne Põder
Sissejuhatus
Ettevõtluselt oodatakse uute organisatsioonide, töökohtade, uuenduslike lahenduste loomist ning nende abil nii majanduse kasvu,
sotsiaalsete, tehnoloogiliste jms muutuste soodustamist (Fayolle
2007). Seetõttu on ettevõtlus ka teema, mis on nii igapäevases meedia kajastustes, majanduspoliitilistes väitlustes kui ka erinevates
teadusharudes viimastel kümnenditel üha suurema tähelepanu osaliseks saanud. Nii Euroopa Liidu kui Eesti riigi tasandil on teadvustatud vajadust elanike ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks ning soodsama ettevõtluskeskkonna kujundamiseks, mis aitaks kaasa elatustaseme ja majanduse konkurentsivõime kasvule. Globaliseerumine,
Eesti väiksus ja avatus toob kaasa pidevaid ja kiireid muutusi, mis
ühest küljest loovad täiesti uusi ettevõtlusvõimalusi. Teisest küljest
kaovad muutuste käigus paratamatult mitmed majandustegevuse
valdkonnad, organisatsioonid ja töökohad ning kohanemine toimub
aeglaselt, mistõttu on nendel muutustel sageli negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed kogu ühiskonna jaoks. Muutuvates oludes kohanemiseks ja esile kerkivate võimaluste ära kasutamiseks on oluline
mõista, kuidas erinevad arengud üksteist mõjutavad.
Ettevõtlus on iseenesest interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mida
käsitlevad nii geograafia, majandusteadus, sotsioloogia, psühholoogia, politoloogia jt teadusharud. Käesolev artikkel käsitleb ettevõtluse ruumilisi arengu erinevusi Eestis ning ettevõtlust ümbrit-
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seva sotsiaalmajandusliku keskkonna mõju ettevõtlusele kohalikes
omavalitsustes (KOV), mis kuulub nii majandusgeograafia kui
regionaalökonoomika uurimisvaldkonda.

Ettevõtluse määratlemine
Ettevõtluse uuringutes käsitletakse miks, millal ja kuidas tekivad
ärivõimalused toodete ja teenuste loomiseks, ning kes, millal ja mis
viisil need võimalused avastab ja ära kasutab (Shane, Venkataraman 2000). Teaduskirjanduses on nii ettevõtluse defineerimisel kui
selle empiirilisel mõõtmisel kasutusel väga erinevaid lähenemisi.
Ajalooliselt on ettevõtjat näiteks defineeritud kui innovaatorit, juhti,
riskivõtjat, finantseerijat, ressursside organiseerijat, vahendajat, ettevõtte omanikku jne (Hebert, Link 1989). Igapäevases tähenduses
seostatakse ettevõtlust ja ettevõtjat peamiselt ettevõtte omamise ja
iseseisevalt juhtimisega või ettevõtliku käitumisega ärivõimaluste
ära kasutamise mõttes (Sternberg, Wennekers 2005).
Ettevõtluse defineerimisel on põhirõhk ettevõtja kui indiviidi tegutsemisel. Wennekers ja Thurik (1999) rõhutavad, et ettevõtlus on
isikute võime ja oskus leida ärivõimalusi, neid rakendada ja luua
uusi organisatsioone, uusi tooteid ja turge ning tootmisviise. Teaduskirjanduses eristatakse ettevõtjat (entrepreneur) igapäevasest ettevõtte juhtimisest või lihtsalt selle omanikuna olemisest, seostades
ettevõtjat eelkõige uute organisatsioonide loomisega, innovaatiliste
tegevustega jms. Samas on suhteliselt keeruline leida sobivaid empiirilisi mõõdikuid, sh regionaalsete võrdluste tegemiseks. Kõige
levinumaks mõõdikuks on uute ettevõtete asutamise määr (Westlund 2011).
Ettevõtlusalases teaduskirjanduses levinud lähenemised saab jagada
kaheks: indiviidikesksed ning ettevõtluskeskkonnale suunatud lähenemised (Shane 2003). Indiviidikesksetes lähenemistes on peamiseks uurimisobjektiks ettevõtja isikuomadused ja sotsiaaldemograafilised näitajad. Seniajani on domineerinud indiviidikeskne lähenemine, kus vaadeldakse ettevõtja psühholoogilist profiili, individuaalset ärivõimaluse avastamise ja ära kasutamise protsessi. Ettevõtluskeskkonna mõju uurimine on seni vähem tähelepanu saanud,
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kuigi analüüsivates uuringutes selgitatakse ettevõtlust läbi seda
ümbritseva ettevõttevälise keskkonnategurite mõju (Shane 2003).
Keskkonnategurite hulka kuuluvad nii makromajanduslikud kui ka
piirkondlikud tegurid, finantssüsteem ja regulatsioonid, sektori ja
tööstuse eripära, ettevõtete ruumiline paiknemine, institutsionaalne
keskkond, sh seadusandlus, poliitiline süsteem, kultuur ja väärtused
jms tegurid (Shane 2003). Ettevõtluse jaoks on vajalik nii ettevõtlike inimeste kui ka ettevõtlusvõimaluste olemasolu ning neid
mõlemat mõjutab ümbritsev keskkond, mis määrab ettevõtlusvõimalused vaadeldavas piirkonnas.
Ettevõtlust saab analüüsida erineval ruumilisel tasandil: rahvusvahelisel, riiklikul, regionaalsel või kohalikul tasandil (Bosma, Sternberg
2014). Trettini ja Welteri (2011) analüüs aastail 1990–2007 ettevõtlust
käsitlevate teadusartiklite kohta näitas, et kõige enam on ettevõtluse
ruumilise paiknemise uurimisel tähelepanu pööratud rahvusvahelistele
võrdlustele, riiklikule tasandile ja konkreetsete suuremate regioonide
võrdusele. Ettevõtluse mõõtmine kohalikul tasandil on teaduskirjanduses suhteliselt vähe tähelepanu saanud.

Materjal ja metoodika
Käesolev analüüs põhineb Eesti Statistikaameti ettevõtluse demograafia, rahvastiku jms andmetele, mille alusel võrreldakse ettevõtluse arengut kohalikes omavalitsustes. Ettevõtluse demograafia
andmed kajastavad iga-aastaselt ettevõtete loomist, likvideerimist ja
majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu. Ettevõtte loomiseks ehk
sünniks loetakse selle tegutsemiseks vajalike tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) rakendamist ilma mõne teise ettevõtte osaluseta.
Ettevõtte tegevuse lõpetamiseks ehk surmaks loetakse ettevõtte tootmistegurite kombinatsiooni likvideerimist. Tulenevalt rahvusvaheliselt standardiseeritud metoodikast, ei hõlma ettevõtlusdemograafia
statistika põllumajanduse ettevõtete andmeid (Statistikaamet 2018).
Uute ettevõtete loomismäära võrdluseks on kasutusel kaks peamist
lähenemist: ökoloogiline meetod ja tööjõul põhinev lähenemine
(Armington, Acs 2002). Ökoloogilise lähenemise puhul arvutatakse
iga-aastane uute ettevõtete asutamismäär nende suhtena selles piir-
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konnas tegutsevate ettevõtete koguarvu ja selle näitaja abil saab
hinnata ettevõtete uuenemist. Tööjõul põhineva lähenemise puhul
standardiseeritakse uute ettevõtete loomine piirkonna tööealise elanikkonna alusel. Ettevõtlusaktiivsuse ja sotsiaalmajandusliku arengu
seoste uuringutes on peamiselt kasutusel tööjõul põhinev lähenemine.
Käesolevas analüüsis on piirkonna ettevõtete asutamismäära leidmisel
kasutatud uute ettevõtete registreeringute arvu 1000 15–64-aastase
elaniku kohta. Analüüsiks on kasutatud KOV-de 2015.a haldusjaotust, mille järgi oli Eestis 183 valda ja 30 linna. Andmed varasemate aastate kohta on 2015.a haldusjaotuse järgi ümber arvutatud.
Statistiliste andmete kasutamisel peab paratamatult arvestama metoodilisi muutusi ning korrektsioone, sh andmete kogumises ja registreerimises toimunud muutusi, samuti andmete laekumise viitaega. Käesolevas analüüsis on valitud uurimisperioodiks aastad
2012–2015, et jätkata varasemates uuringutes (Põder 2017) läbi
viidud analüüsi, mis lõpeb 2012. aastaga. Arvestatud on, et osade
statistiliste näitajate kogumises on toimunud metoodilised muutused – näiteks 2012.a rahvaarvu korrigeerimine registriandmetega,
mistõttu mitme KOVi rahvaarvus esineb suhteliselt suur muutus
2011. ja 2012.a võrdluses (Statistikaamet 2014). Samuti on ettevõtluse statistika metoodikas olnud muutusi, sh 2013. aastast on
ettevõtlusdemograafia andmetesse lisatud kõik FIE-d, varasemalt
olid andmetesse kaasatud ainult vähemalt 20 hõivatuga FIE-de andmed (Statistikaamet 2018). Arvestama peab, et ettevõtlusdemograafia andmete laekumisel on ca kolme aastane viitaeg, sest andmed kogutakse erinevatest riiklikest registritest, kuhu ettevõtetel on
aega esitada andmeid teatud perioodi jooksul pärast majandusaasta
lõppemist. Seega saab nende andmete alusel hinnata ettevõtte
majanduslikku aktiivsust, uute ettevõtete tegelikku tegutsema asumist või tegevuse lõpetamist alles mõne aja möödudes. Näiteks oli
2015.a viimane, mille kohta olid ettevõtlusdemograafia andmed
2018.a alguses kättesaadavad.
Teaduskirjanduse alusel on valitud ettevõtluse sotsiaalmajandusliku
keskkonna näitajatena analüüsi jaoks neli tegurit: KOV-i elanikkonna asustustihedus, kohalike elanike sissetulekud, töötus ning
MTÜ-de arv. Reynolds jt (1994) toovad välja, et ettevõtluse regionaalsete mõjutegurite käsitlusel on just nõudlus, mille määravad
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rahvastik ja sissetulek, kõige olulisem tegur. Seetõttu leiab rahvaarvu ja sissetulekute muutus sagedast käsitlust ettevõtlusalases kirjanduses ja eeldada võib, et nii rahvastiku kui sissetulekute kasvuga
peaks suurenema ka ettevõtete asutamise määr. Vaadeldud aastatel
Eesti rahvastik kahanes aeglaselt, samas sissetulekud kasvasid. Töötuse puhul on kasutatud Eesti Töötukassa (2018) andmeid KOV-des
registreeritud töötute kohta, mille alusel on arvutatud registreeritud
töötute osakaal tööealises rahvastikus (tabel 1). Verheul jt (2001)
toovad välja, et varasemates uuringutes on töötuse mõju ettevõtlusele
andnud väga erinevaid ja sageli vastuolulisi tulemusi. Ühest küljest
võib kõrge töötus suurendada ettevõtjate arvu, sest palgatöö kaotanud
inimesed on sunnitud ise ettevõtjaks hakkama. Teisest küljest näitab
kõrge töötus keerulist majandusolukorda ja piiratud nõudlust, mis ei
soosi ettevõtlusega alustamist. Analüüsis on kasutatud ka MTÜ-de
arvu kohaliku sotsiaalse kapitali näitajana, mis on sarnaselt töötusele
varasemates uuringutes vastuolulisi tulemusi näidanud.
Tabel 1. Regressioonanalüüsis uuringus hõlmatud KOV-de näitajad.

Näitaja
Ettevõtete
loomismäär

Definitsioon

Keskmine
KOV-i kohta

Std.
hälve

Uute ettevõtete arv 1000
elaniku kohta vanuses
15–64

7,19

5,84

4,43

3,02

rimismäär

Likvideeritud ettevõtete arv
1000 elaniku kohta vanuses
15–64

Asustustihedus

Elanike arv 1 km² kohta

146,1

376,0

Sissetulek

Palgatöötaja kuukeskmine
brutotulu, eur

848

148

Töötus

Registreeritud töötute osakaal
tööealises rahvastikus, %

4,2

1,8

MTÜd

Registreeritud MTÜ-de arv
1000 elaniku kohta vanuses
15–64

38,3

20,3

Ettevõtete
likvidee-

94

Anne Põder

KOV-de andmeid aastate 2012–2015 kohta on kasutatud paneelandmetena neljas regressioonmudelis, kus võrreldakse, milline on
valitud tegurite mõju ettevõtete loomis- ja lõpetamismäärale Eesti
linnades ja valdades. Analüüsiks on kasutatud järgmisi mudeleid:
(1 ) Ettevõtete_loomismäär kit= bk1Asutustihedus it +
bk2Sissetulekit + bk3Töötusit + bk4MTÜdit +ai+ uit;
(2 ) Ettevõtete_likvideerimismäär kit= bk1Asutustihedus it +
bk2Sissetulekit + bk3Töötusit + bk4MTÜdit +ai+ uit
Mudelis i tähistab KOV-i, t aastat, ai vabaliige iga uuritava KOV-i
jaoks, uit vealiikme väärtus, b sõltumatu muutuja koefitsient, k
KOV-i tüüp (linn või vald). Allpool toodud analüüsis on lisaks veel
kasutatud korrelatsioonanalüüsi hindamaks KOV-des ettevõtete
asutamis- ja likvideerimismäära seose tugevust, ning t-testi, et hinnata, kas linnade ja valdade keskmiste näitajate erinevus on statistiliselt oluline.

Ettevõtete arv linnades ja valdades aastail 2012–2015
Eestis on iseloomulik alates 2000. aastate algusest järjekindel ettevõtlusaktiivsuse kasvutrend (Põder 2017). Selle üheks teguriks saab
pidada institutsionaalselt keskkonda, sh ettevõtlust soosivaid väärtushinnanguid, seadusandlikke muudatusi, ettevõtete registreerimise ja
maksustamise korda, samas ka tööjõu maksustamise korda. See
määrab kuivõrd keeruline, kulukas või atraktiivne on ettevõte asutada
ja pärast asutamist seda toimimas hoida järgides maksustamisnõudeid,
aruandluskohustusi jms. Uute ettevõtete registreeringute kiiret kasvu
on mõjutanud alates 2011. aastast kehtiv võimalus osaühinguid asutada ilma osakapitali sissemakseta ning Eesti riigi poolsed jõupingutused ettevõtete asutamise ja asjaajamise lihtsustamiseks. Samas ei
piisa ainult ettevõtlust soosiva institutsionaalse keskkonna olemasolust, vajalikud on ka ettevõtlusvõimalused ja turg uute toodete ja
teenuste pakkumiseks, mille jaoks uus organisatsioon luuakse.
Ettevõtete loomise arv on Eestis olnud järjekindlalt suurem kui nende likvideerimise arv (joonis 1 ja 2), mistõttu on iga-aastaselt kasvanud majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarv. Majanduslikult
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aktiivsete ettevõtete arvu suurt muutust 2013. aastal võrreldes 2012.
aastaga mõjutas ettevõtlusdemograafia metoodika muutus. Pärast
seda on järgnevatel aastatel aktiivsete ettevõtete arv iga-aastaselt
stabiilselt paari tuhande võrra suurenenud. 2015. aastaks oli Statistikaameti (2018) hinnangul Eestis 96 421 majanduslikult aktiivset
ettevõtet, millest 46,1 % oli registreeritud Tallinnas, 25,6 % teistes
linnades ning 28,4 % valdades.
100 000
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40 000
20 000
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Kogu Eesti

Joonis 1. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv Eestis perioodil 2012–
2015. Statistikaameti andmed (2018).

Võrreldes kümne aasta taguse perioodiga, kus ettevõtete sündide arv
aasta-aastalt väga kiiresti kasvas, on viimastel aastatel uute ettevõtete
registreeringute arv olnud suhteliselt stabiilne – ligikaudu 10 000 uut
ettevõtet aastas (joonis 2). Nendest ligi pooled ettevõtted luuakse
Tallinnas, kuid võrreldes 2012. aastaga Tallinna osakaal mõnevõrra
vähenes – 2012. aastal oli see 51,6 %, 2015.a 47,4 %. Ülejäänud linnades registreeriti 2015. aastal veerand ning valdades 28,3 % uutest
ettevõtetest.
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Joonis 2. Ettevõtete sündide ja surmade arv perioodil 2012–2015.
Koostatud Statistikaameti (2018) andmete alusel.

Ettevõtete likvideerimise arv on aga viimastel aastatel tõusnud. Kui
2013. aastal likvideeriti 6297 ettevõtet, siis 2015. aastal oli neid
7623. Ka ettevõtete lõpetamise puhul Tallinna osakaal vähenes, samas kui valdades see suurenes. 2015.a oli Tallinnas 46,6 %, valdades 26,9 % ja teistes linnades 26,4 % ettevõtete likvideerimistest.

Ettevõtete loomis- ja likvideerimismäära
ruumilised erinevused
Ettevõtete kontsentreerumist suurematesse keskustesse näitab uute
ettevõtete loomismäär, mis on suurem Tallinnas, Tartus ja neid
ümbritsevates KOV-des (joonis 3). Perioodil 2012–2015 loodi Tallinnas aastas keskmiselt 18,0 uut ettevõtet 1000 tööealise kohta, mis
oli poolteist korda rohkem kui Tartus (11,5) ning üle kahe korra
rohkem kui Eesti teistes linnades (8,5) ja valdades (8,6). Ilma Tallinna andmeteta polnud erinevus ettevõtete loomismääras valdade ja
linnade lõikes statistiliselt oluline (p >0.05).
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Joonis 3. Aastakeskmine ettevõtete asutamismäär 1000 15–64-aastase
elaniku kohta perioodil 2012–2015. Statistikaameti (2018) andmete alusel.

Linnade puhul oli ettevõtete loomismäär Tallinna järel kõrgem Sauel
(14,5) ja Pärnus (12,4); madalam aga Loksal (2,8), Paldiskis (3,4) ja
Kiviõlis (3,5). Valdadest oli ettevõtete asutamismäär ootuspäraselt
kõrgem Tallinna ümbruse valdades nagu Viimsi, Harku, Rae (üle 16
uue ettevõtte 1000 tööealise kohta aastas). Samas oli nendega võrreldavalt kõrge ettevõtete asutamismäär ka mitmes väikevallas ja saartel
paiknevates valdades (Noarootsi, Vormsi, Kihnu). Kõige madalam oli
ettevõtete asutamisaktiivsus Õru (0,7), Peipsiääre (1,2) ja Vigala
vallas (1,9 uut ettevõtet aastas 1000 tööealise elaniku kohta). Võrreldes teiste piirkondadega oli uute ettevõtete asutamine tagasihoidlik
Kesk-Eestis ning Valgamaal.
Ettevõtete likvideerimine on suurem samades piirkondades, kus
nende loominegi (joonis 4). KOV-de lõikes on likvideerimismäär
1000 elaniku kohta suurem Vormsil (17,1), Tallinnas (12,8), Viimsis (10,9) ja Harku vallas (10,0). Valdade keskmine ettevõtete likvideerimismäär oli 5,2 ettevõtet 1000 elaniku kohta aastas. Ilma
Tallinnata oli Eesti teiste linnade puhul see näitaja 5,7.
Ettevõtete sünni- ja surmamäära seose hindamiseks kasutati korrelatsioonanalüüsi, mis näitas kõigi KOV-de lõikes ootuspäraselt sta-
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tistiliselt olulist ja positiivset korrelatsiooni (Pearsoni korrelatsioonikordaja r = 0,61; p <0.01). Kui võrrelda eraldi seoseid linnades ja valdades, oli just linnades seos tugevam (kõigi linnade puhul
r = 0,93; p <0.01; linnad ilma Tallinnata r = 0.89; p <0.01) kui
valdades (r = 0.55; p <0,01). Seega on Eesti kohta tervikuna
iseloomulik, et mida rohkem kohalikus omavalitsuses uusi ettevõtteid luuakse, seda rohkem neid ka likvideeritakse.

Joonis 4. Aastakeskmine ettevõtete likvideerimismäär 1000 15–64-aastase
elaniku kohta perioodil 2012–2015. Statistikaameti (2018) andmete alusel.

Sotsiaalmajanduslike tegurite mõju ettevõtete asutamisele
ja likvideerimisele
Regressioonanalüüsil kasutatud neli näitajat kirjeldasid 47% ettevõtete asutamismäära varieeruvusest linnades, samas aga ainult 2%
valdades (tabel 2). Seega saab järeldada, et valdade puhul vaadeldud näitajate seos ettevõtete asutamisele on nõrk. Selle üheks seletuseks võib olla Eesti valdade eripära – väga väike asustustihedus
võrreldes Lääne- ja Kesk-Euroopa maapiirkondadega – mistõttu
seal tehtud võrdluses statistiliselt olulised seosed ei ilmne Eesti
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valdade puhul. Seega valdades mõjutavad ettevõtlust muud tegurid,
mis pole praegu mudelisse kaasatud. Kahe mudeli võrdlus näitab ka
seda, et analüüsis on oluline eristada KOV-de tüüpe (nt linn või vald).
Mõlemas mudelis (1 ja 2) oli elanike sissetulekute muutusel statistiliselt oluline ja positiivne mõju. Sissetulekute kasvuga suurenes ka
ettevõtete asutamismäär. Üheks erinevuseks kahes mudelis oli
näitaja MTÜ-de arv 1000 tööealise kohta koefitsient, mis valdu kirjeldavas mudelis oli negatiivne, aga seos polnud ettevõtete sünde
analüüsivas kummaski mudelis statistiliselt oluline.
Tabel 2. Paneelandmete regressioon: ettevõtete asutamismäära tunnused.
Näitaja

Linnad
(Mudel 1)

Vallad
(Mudel 2)

Koefitsient

Koefitsient

Asustustihedus

-0,004 (-0,69)

-0,099 (0,13)

Sissetulek

0,015 (3,57)***

0,014 (3,26)**

Töötus

0,054 (0,24)

0,275 (0,89)

MTÜd

0,162 (1,77)

-0,040 (-1,35)

F-statistik

19,66***

3,74**

Determinatsioonikordaja R²

0,47

0,02

Korrigeeritud
determinatsioonikordaja R²

0,34

0,02

*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001, t-statistiku väärtused sulgudes.

Arvestades ettevõtete sündide ja surmade koondumist samadesse
piirkondadesse on ootuspärane, et samadel teguritel on samasuunaline mõju. Peamine sotsiaalmajandusliku keskkonna tegur, mis mõjutab ka ettevõtete likvideerimist, on kohalike elanike sissetulekud.
Kohalike elanike sissetulekute kasvades võib nii linnades (mudel 3)
kui valdades (mudel 4) prognoosida ka ettevõtete likvideerimismäära suurenemist (tabel 3). Teiste analüüsi valitud tegurite mõju
polnud vaadeldud perioodil statistiliselt oluline.
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Tabel 3. Paneelandmete regressioon: ettevõtete likvideerimismäära tunnused.
Näitaja

Linnad

Vallad

(Mudel 3)

(Mudel 4)

Koefitsient

Koefitsient

Asustustihedus

-0,002 (-0,43)

-0,014 (-0,25)

Sissetulek

0,017 (3,75)***

0,014 (7,38)***

Töötus

0,072 (0,29)

-0,015 (-0,11)

MTÜd

-0,064 (-0,65)

0,002 (0,22)

F-statistik

10,25***

26,9***

Determinatsioonikordaja R²

0,32

0,16

Korrigeeritud
determinatsioonikordaja R²

0,23

0,12

*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001, t-statistiku väärtused sulgudes.

Kokkuvõte
Käesolevas uuringus käsitleti ettevõtete asutamist ja likvideerimist
Eesti KOV-des perioodil 2012–2015, st enne 2017.a haldusreformi.
Vaadeldud perioodil oli uute ettevõtete loomine suhteliselt stabiilne, samas likvideeritud ettevõtete arv oli suurenenud. Niisugust
olukorda võis põhjustada nii majanduskasvu ebastabiilsus kui ka
institutsionaalsed muutused, sh riigi poolne suurem tähelepanu ettevõtete likvideerimise reguleerimisele ja mitteaktiivsete ettevõtete
registrist kustutamisele. Ettevõtete asutamise aktiivsus, mis on oluliselt kõrgem võrreldes näiteks kümne aasta taguse perioodiga, näitab ka ettevõtte asutamise suhtelist lihtsust Eestis.
Eestis on ettevõtete asutamismäär kõrgeim Tallinnas ja peamiselt
seda ümbritsevates KOV-des, mis pakuvad kõige soodamaid ettevõtlusvõimalusi. Tõenäosus, et Tallinnas ja teistes suurema ettevõtete loomismääraga KOV-des sealsed elanikud ettevõtlusega
alustavad, on ligi kaks korda suurem kui Eesti linnades ja valdades
keskmiselt. Tallinna osakaal uute ettevõtete asutamises on nüüdseks
mõningal määral vähenenud ja huvipakkuv on, kas see trend edas-
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pidi ka jätkub. Haldusreformiga moodustatud suuremad kohalikud
omavalitsused peaksid olema senisest suurema võimekusega kohaliku elu ja ettevõtluskeskkonna arendamisel ning Tallinnale rohkem
vastukaalu pakkuma.
Analüüsis vaadeldud neljast sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavast tegurist oli oluline mõju kohalike elanike sissetulekute muutusel. Linnade ja valdade võrdluses oli selle mõju sarnane.
Nii ettevõtete asutamine kui ka likvideerimine kontsentreeruvad
Eestis kõrgema sissetulekuga piirkondadesse, mis viitab positiivsete
ja negatiivsete aglomeratsiooniefektide koostoimele. Rahvastiku
kontsentratsioon, sissetulekute kasv ja soodus asukoht loob uusi ärivõimalusi, samas aga tähendab see enam valikuvõimalusi, kas hakata ettevõtjaks või mitte. Tihedam konkurents suurendab ettevõtete majandustegevuse ebaõnnestumist ja viib suurema likvideerimismäärani.
Analüüsi kitsaskohaks oli vaadeldud perioodi lühike pikkus ja piiratud arv näitajaid. Periood (2012–2015) oli suhteliselt lühike seda nii
riiklike statistiliste andmete kogumises toimunud metoodika muutumise kui ka 2017.a toimunud haldusreformi tõttu; osaliselt ka varasema haldusjaotuse muutuste tõttu.
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Entrepreneurship in Estonian Local
Municipalities in 2012–2015
Anne Põder
Summary
The importance of entrepreneurship has been well-acknowledged;
however, its spatial dimension has received somewhat less attention in
Estonia. The present analysis concentrated on the births and deaths of
enterprises in Estonian municipalities in the period of 2012 to 2015 and on
the comparison on the effect of selected socio-economic factors on the
entrepreneurship. The analysis is mostly based on the business demo-
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graphy data from Statistics Estonia. The administrative division from
2015 (30 urban and 183 rural municipalities) are used to compare the
differences between the municipalities.
In the period studied, the annual number of enterprise entries has been
relatively steady with around 10000 entries. The number of exits has been
constantly lower resulting in steady increase in the total number of active
enterprises. However, in 2014–2015 the exits were increasing reaching
7623 exits in 2015. This could be explained by volatile economic
environment, but also by institutional changes, including government
efforts to clear up the business registry.
In Estonia, both entries and exits continue to concentrate mostly to the
capital Tallinn, larger urban municipalities and its surrounding
municipalities. On the other hand, Central Estonia is characterized by very
limited entrepreneurship development. In the period of 2012–2015, the
annual enterprise entry rate (calculated on basis of 1000 labour-aged
persons, i.e. labour-market approach) was almost twice as high in Tallinn
(18,0) as in other urban (8,5) and rural municipalities (8,6) on average.
However, the relative share of Tallinn in the total number of entries and
exits has been somewhat decreasing. In 2015, 46,1 % of enterprises entries
and 46,6 % of exits took place in Tallinn. Other urban municipalities
accounted for 25% of entries and 26,4 % of exits. The share of rural
municipalities was accordingly 28,3 % in entries and 26,9 % in exits.
Panel data on urban and rural municipalities were used in four fixed effect
regression models to compare the effect of selected socioeconomic factors
(population, local incomes, unemployment, number of NGOs) on
enterprise entry and exit rates. The change in the local incomes had
statistically significant effect on all four models. Higher incomes indicated
increase in the entry and exits rates in both urban and rural municipalities.
Other indicators did not have significant effect in the regression models.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

ÄÄREMAA KUVAND KUI TAKISTUS
MAAPIIRKONDADE ARENGULE?
Eesti maakohtade diskursiivne ääremaastumine
Bianka Plüschke-Altof
Sissejuhatus
„Tegelt ega ei olegi ju küsimus nii palju selles geograafilises
asendis, vaid kuskohas me oleme inimeste mõtetes.“
(Peep, Valgamaa).
Postsotsialistlike riikide maapiirkondades esinevad üldjuhul kaks
omavahel seotud, kuid siiski erinevat probleemi: materiaalne puudus ja territoriaalne häbimärgistamine (Kay jt 2012). Hoolimata
nendest raskustest innustatakse neoliberaalse pöörde järgses regionaalpoliitikas maapiirkondi aktiivselt võitlema oma probleemidega
nii positiivse kuvandi loomise, kui ka kohaturundusega (Peck
2010). Ka Eesti maakohtades hakati enam mõtlema kohaturunduse
ja kuvandile lootes, et see toob rohkem turiste, elanikke ning ka
investoreid (Agan ja Kask 2009, Kalle jt 2005). Tuntuima näite
leiab „Tule Maale“ initsiatiivis, kus üritatakse rohkem inimesi
veenda maale kolima (Taim 2015). Selle tõttu on ka maakohtade
liidrid, nagu intervjueeritav Peep1 Valgamaalt, endale teadvustanud,
1

Intervjuueritavate nimed anonümiseeriti uurimistöö käigus.
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et kohakuvandi vaatevinklist ei ole „küsimus nii palju selles geograafilises asendis, vaid kuskohas me oleme inimeste mõtetes“.
Selle taustal võib aga küsida, kuidas postsotsialistlikud maapiirkonnad, mida tihti kujutatakse kui äärealasid per se (Kay jt 2012)
peaksid oma „proaktiivse koha rolli” (Leetmaa et al 2013, 17)
regionaalarengus täitma, kui neil sageli puuduvad olulised ressursid
ehk turundatavad kuvandid, mida neoliberaalses maailmas peetakse
edukuse aluseks?
Käesolevas artiklis esitatud uurimistöö tulemused2, mis põhinevad
suuresti autori doktoriväitekirjal3, käsitletakse just kohakuvandi
teemat ning kuvandi mõju koha arengus.
Kasutades diskursuseanalüüsi lähenemisviisi, osutatakse töös sellele, et maakohtade samastamine äärealadega ei ole iseenesestmõistetav, vaid esindab aktiivselt konstrueeritud ruumilist hierarhiat, mis allutab äärealad linnakeskustele (Bristow 2010, Shearmur
2012). Eelnevad uuringud maapiirkondade kujutamisest, sealhulgas
kriitilised arutelud perifeersetest maakohtadest ja ääremaadest, kui
sotsiaalsetest konstruktsioonidest on maapiirkondade samastamist
perifeeriaga juba kahtluse alla seadnud (Copus 2001, Paasi 1995).
Seda on tehtud ka hilisemates empiirilistes uuringutes (Nugin ja
Trell 2015, Timár ja Velkey 2016, Pospěch 2014, Steinführer
2015). Käesolev uurimistöö täiendab seda uurimisvaldkonda, analüüsides põhjalikumalt dünaamikat, mis diskursiivset keskuseperifeeria hierarhiat praktikas loob.
Sotsiaalse konstruktivismi põhimõtteid järgides oli eesmärk selgitada välja, kuidas ääremaid aktiivselt luuakse. Seega uuritakse
domineerivast formalistlikust vaatest laiemat valdkonda, mis kirjel2

3

Uurimistöö sai läbi viidud Marie Curie projekti raames nimega ‘Socioeconomic and Political Responses to Regional Polarization in CEE’
(RegPol², grant agreement n° 607022). Eesti keele tõlke ja toimetamise
eest tänab autor Ly Reinikut, Keaty Siiveltit ja Kristen Altofi.
Plüschke-Altof, B. 2017. Images of the Periphery Impeding Rural
Development? Discursive Peripheralization of Rural Areas in PostSocialist Estonia. Tartu University Press, Tartu. URL:dspace.ut.ee/
handle/10062/58619.
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dab ruumi kui passiivset kohta (Lefebvre 1974) ja keskuse-ääreala
lõhet kui fikseeritud ruumilist kategooriat. Uurimistöö läbiviimisel
arvestati üha laiemat kandepinda saavat käsitlust, mis uurib perifeeriaid sotsiaalse ääremaastumise tulemusena, mida on tugevalt
seotud tsentraliseerimise protsessidega (Kühn 2015).
Toetudes Lefebvre'i (1974) ruumi loomise mõistele ja Laclau
(1996) määratlusele sotsiaalsest, kui sisuliselt diskursiivsest, lähtutakse sellest, et sotsiaal-ruumilised polarisatsiooniprotsessid koosnevad võrdselt tegevustest, ainelisest tegelikkusest ning diskursustest (joonis 1). Seega on võimalik luua seoseid nende uuringutega, mis on näidanud, et ruumilised ja majanduslikud otsustusprotsessid, nagu nt. elukoha või puhkusereisi sihtkoha valikud ja
investeerimisotsused, ei ole ilmtingimata ratsionaalsed (Bürk 2013,
Miggelbrink ja Meyer 2015). Pigem on need otsused mõjutatud
diskursusest lähtuvatest kuvanditest, mida seostame kohtadega, olenemata sellest, kas need kuvandid vastavad tõele või mitte. Kuvanditel on ruumiliste otsustuste läbi ka laiem mõju piirkonna eluolule
tervikuna, mõjutades näiteks maksutulu, mis sõltub elanike arvust,
sissetulekute määra turismisektoris või regiooni suunatud investeeringuid.

Koha külge
kinnistuv
ääremaa kuvand

Joonis I. Ääremaastumise protsesside kontseptualiseerimine. Autori
skeem põhineb Miggelbrink'i ja Meyer'i artiklil (2015).
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Mõjutades otsustuseprotsesse, on kuvanditel maakohtade arengus
oluline roll. Seos ainelise tegelikkuse ja tegevuste vahel on kuvand,
mis on oluline mitte ainult perifeeriate tekke mõjutamiseks, vaid ka
selle peatamiseks. Kirjanduses on seoseid kuvandi ja arengu vahel
käsitletud kahel viisil. Esiteks on koha turundamise ja brändimise
uuringutes kuvandit käsitletud kui uut võimalust maakoha arengule.
Uuringute kohaselt võivad turundamine ja brändimine aidata kaasa
kuvandi muutmisele negatiivsest positiivseks, keskendudes näiteks
maaelu idüllile või maakohale kui kultuuri hällile. Teisalt on kirjanduses hoiatatud territoriaalsete stigmade eest. Negatiivsed kuvandid, millega seisavad silmitsi ka post-sotsialistlikud maakohad,
võivad muutuda stigmadeks, millega käib kaasas arengu allakäigu
spiraal.
Kuigi Eesti rahvusliku identiteedi diskursustes esineb palju positiivseid kujundeid traditsioonilisest ja täisväärtuslikust maaelust,
heidetakse maakohtadele ja maal elavatele inimestele tihti ka negatiivset varju, nimetades neid passiivseteks või teistmoodi perifeerseteks (Kay jt 2012, Nugin ja Trell 2015). Eeldades, et Eesti
maapiirkonnad ei ole üksnes aineliselt, vaid ka diskursiivselt
(taas)toodetud kui perifeeriad, kerkib küsimus, kuidas, kelle poolt ja
milliste tagajärgedega on nad sellistena loodud? Järgnevalt analüüsitakse kohadiskursuse „kommunikatiivset rolli“ (Kühn 2015, 8)
ja käsitletakse seda ääremaastumise sünnipärase osana, millele
Eesti maapiirkonnad on allutatud. Uuritakse ka kriitiliselt koha
kuvandi kujunemise protsesse, sh koha turundust ja brändimist,
millel on üha tähtsam roll regionaalarengu strateegiates (Semian ja
Chromý 2014).

Materjal ja metoodika
Küsimusele, kuidas ja kelle poolt perifeeriaid diskursiivselt luuakse,
saab vastata mõiste „diskursiivne perifeerumine“ abil (Bürk 2013,
169). Mõiste võtab arvesse ääremaastumise mitmemõõtmelist ja
mitmetasandilist olemust, mis on tingitud paljudest teguritest, rõhutades samas olemuslikku rolli, mida diskursused selles mängivad.
Põhinedes Foucault'le (1999), mõtestatakse ääremaastumise diskor-
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suseid kui midagi performatiivset ja võimusuhetes kinnistatut.
Ühest küljest tekitavad diskursused võimusuhteid, toimides kui
teadmiste loojad – nad üldistavad teatud tõlgendusi sotsiaalsest
reaalsusest ja defineerivad seeläbi, mida õigupoolest saab nt ääremaade kohta väita (Foucault 1999, Jäger 1999). Veel enam loovad
diskursused subjektiivseid tõdesid, millega ääremaa elanikud peavad toime tulema (Miggelbrink ja Meyer 2015). Teisest küljest
saavad diskursustes peamiselt rääkida ja ka kuulatud saada need,
kelle käes on võim ja vahendid. Kuna ääremaa diskursused ei eksisteeri vaakumis, otsustavad ühiskondlikud võimusuhted, kelle konstruktsioonid saavad mingil hetkel läbi hegemoonia fikseeritud ning
sümbolite, kategooriate ja institutsionaalse praktika kaudu avaldatud (Schwab-Trapp 2006).
Kui maapiirkonnad seostatakse diskursuses ääremaa kuvandiga,
kerkib ka küsimus, millised on diskursiivse ääremaastumise
tagajärjed maapiirkondade elanikele? See küsimus haakub Pred'i
(1984) struktuuri ja agentsust (indiviidi võimet ühiskonna struktuuris toimida) vastandava käsitusega. Kuigi diskursused on hegemoonilised, on nad ka pidevas muutumises ja lõpmatud, võimaldades seeläbi manööverdamisruumi, kus konkureerivad osalejad
saavad läbirääkimisi pidada (Foucault 1999, Miggelbrink ja Meyer
2015).
Arvestades eelnevalt kirjeldatud diskursuse kontseptsiooni, on käesolev uurimistöö jaotatud kaheks omavahel seotud etapiks (tabel 1).
Esimeses etapis keskenduti diskursiivse formatsiooni ja diskursiivse
tähendusvälja analüüsile. Selleks analüüsiti 296 Postimehe, Eesti
Päevalehe ning Maalehe arvamusrubriikides avaldatud teksti4 ajavahemikust 2011–2015, et selgitada välja korduvaid diskursuseid ja
nende legitimeerimise strateegiaid. Tekstide analüüsile järgnes 12
süvaintervjuud arvamusliidrite ja ajalehtede toimetajatega, et mõista
paremini sotsiaalajaloolist ja institutsionaalset konteksti ning
„mõjugruppe“ (Bürk 2013). Uurimistöö esimese etapi tulemusena
selgus, kuidas ja kelle poolt soodustatakse teatud üldistusi ääremaade kohta Eesti avalikus diskursuses.

4

Analüüsis välistati kõik artiklid, mis viitasid perekonnanimele “Ääremaa”.
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Tabel 1. Ülevaade uurimistöö materjali kogumisest.
Etapp
I

Uurimisküsimus
Kuidas? Maakohtade
kujutamine ääremaadena
Kes? Mõjugrupid

II

Milliste tagajärgedega?
Olulisus ja
vastureaktsioonid

Andmebaas
296 arvamusartiklit Eesti
trükimeedias
12 intervjuud
arvamusliidritega ja ajalehtede
toimetajatega
31 intervjuud kohalike
otsustajatega ja kohalike
elanikega
Osalejate vaatlus kahe
juhtumiuuringu ajal

Joonis 2. Juhtumiuuringu piirkonnad. Kaardi kujundas Karl Hendrik Holst.

Uurimistöö teises etapis analüüsiti kahes juhtumiuuringus hegemooniliste määrangute subjektiivset asjakohasust ja vastureakt-
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sioone Eesti meediadiskursuses „ääremaaks“ nimetatud kohtades,
sh ajaloolisel Setomaal ning Valgamaal, kus viidi juhtumiuuringud
läbi 2017. aasta sügisel ühendatud Tõrva vallas (joonis 2). Teises
etapis kasutati uurimismeetodina 31 individuaal- ja grupiintervjuud5
kohalike liidritega. Intervjueeritavad esindasid teaduse, poliitika,
halduse, meedia, äri ning huvigruppide valdkonda. Intervjueeriti ka
kohalikke elanikke ning tehti osalejate vaatlust. Juhtumiuuringute
analüüsi tulemusena saadi vastused, kuidas need, kes on vastamisi
sarnase diskursiivse ääremaastumisega, omistavad sellele erinevat
tähtsust ja rakendavad erinevaid toimetulemise strateegiaid.

Tulemused ja järeldused
Kuidas? Diskursiivne formatsioon
Küsimusele, kuidas maapiirkondadest luuakse ääremaad, uuriti
diskursiivse formatsiooni analüüsi kaudu (Foucault 1999, Jäger
1999), mis põhines Eesti 296 trükimeedia artiklil ja 12 süvaintervjuul riiklike arvamusliidrite ning ajalehetoimetajatega. Uurimustulemused, mis on esitatud tabelis 2 näitavad, et diskursiivsed heitlused Eestis ääremaaks nimetatud paikades keerlevad ümber kahe
keskse sõlmpunkti.
Esimene sõlmpunkt samastab maapiirkonnad perifeeriatega. Selle
seose tulemusel kipub Eesti meedias peamine diskursus laiendama
spetsiifilised ääremaa omadused – majanduslikult mahajäänud,
geograafiliselt kaugel, sotsiaalprobleemid, poliitiliselt sõltuv ja
institutsionaalselt nõrk – maapiirkondadele üleüldiselt. Seega hakatakse maapiirkondi seostama ääremaaga. Seost ääremaade ja
maapiirkondade vahel kasutatakse ka positiivsetes vastudiskursustes, mis keskenduvad maaelu idüllile, kirjeldades Eesti maakohti
kui rahvushälle, mis on koduks rahvuskultuurile ja puutumata
loodusele. Sellisel viisil lükatakse ääremaastumise kuvandeid ümber positiivsete kuvanditega. Diskursiivne heitlus, mis ringleb
5

Täpsema ülevaate intervjueeritavatest leiab autori doktoriväitekirjast
(pt 5, lisad).
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esimese sõlme ümber, toetub seega tugevalt modernistlikele ja pastoraalsetele konstruktsioonidele maaelust, millest on saanud tavapärane vastasseis maaelu diskursustes üleüldiselt.
Tabel 2. Diskursiivne formatsioon.
Uurimisküsimus

Kuidas

Performatiivsus
Teadmiste loomine

Kontseptualiseerimine

Uurimistulemused

Diskursiivne
formatsioon

Sõlmed

Aäremaa =
Maakoht

Sarnasus maaelu
diskursusega: modernistlik vs
pastoraalne narratiiv
Sarnasus ruumilise
ebavõrdsuse aruteludega:
oma vs riigi vastutus

Ääremaa =
Vastutav

Legitimeerimise strateegiad

Teine diskursiivne sõlm näitab märkimisväärset sarnasust (kapitalistlike) ruumilise ebavõrdsuse aruteludega, mille keskne teema
on, kas regionaalarengu eest vastutajaks peaks olema riik või omavalitsus (Gyuris 2014). Seega on põhiküsimuseks, kes põhjustas ja
kes peaks tegelema ääremaastumise tagajärgedega. Kui esimene
tugineb aktiivse toimetuleku ja „eduka“ enesealgatuse narratiividele
(seistes vastu isepõhjustatud „läbikukkumise“ narratiividele), rõhutab viimane enesevastutuse piiranguid sõltuvuse ja hooletussejätmise narratiivides, ning esitab riigi sekkumist kui Eesti rahva elu
ja surma küsimust.
Need kaks diskursiivset sõlme on sügavalt kinnistatud diskursiivses
tähendusväljas, mida struktureerib postsotsialistlik ümberkujundamise protsess, mille tulemuseks on linna- ja maapiirkondade erinevuste süvenemine ning regionaalpoliitika üha suurenev neoliberaliseerumine. Veelgi enam, need näitavad, et Eesti meedia diskursused
ääremaaks nimetatud kohtadest on midagi enamat, kui nende
sotsiaal-ruumilise reaalsuse pelk kujutamine, vaid pigem maakohtade
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diskursiivse ääremaastumise juhtum (Bürk 2013). Seostades ääremaastumise teema maakohtadega ja vastutuse küsimusega, toimub
diskursustes arutelu sobiva ja soovitud maaelu arengu poliitika üle,
mis õigustavad neoliberaalset või sekkumist hõlmavat poliitikavalikut. Sellega luuakse performatiivselt teadmisi, millega ääremaade elanikud hakkavad suhestuma.
Kelle poolt? Diskursiivne tähendusväli
Küsimusele, kelle poolt on maapiirkonnad ääremaadeks kujunenud,
on võimalik vastata diskursiivse tähendusvälja uurimise abil
(Schwab-Trapp 2006), mis käesoleval juhul põhineb konteksti
analüüsil ja 12 põhjalikul intervjuul riiklike arvamusliidrite ja
ajalehtede toimetajatega (tabel 3). Arvestades Eesti trükimeedia
institutsionaalset raamistikku, keskendutakse diskursiivse tähendusvälja analüüsil nii sotsiaal-ajaloolisele kontekstile, milles ääremaastumise diskursused arenevad, kui ka neid juhtivatele mõjugruppidele.
Tabel 3. Diskursiivne tähendusväli.
Uurimisküsimus

Kelle poolt?

Diskursus ja võim
Teadmiste loomine

Kontseptualiseerimine

Diskursiivne
tähendusväli

Sotsiaal-ajalooline
kontekst, mõjugrupid

Uurimistulemused

Post-sotsialistlik
ümberkujundamine

Liberaliseerumine,
linna- ja
maapiirkondade
polarisatsioon

Linna-maa võimu
ebavõrdsus

Intellektuaal-, linna- ja
meessoost arvamusliit

Vaatamata keerulistele arengutele ja kogemustele, mis Eesti maapiirkondade olusid iseloomustavad, võib öelda, et diskursiivne
ääremaastumine toimub keskkonnas, mida mõjutavad kolm peamist
protsessi: postsotsialistlik transformatsioon, (piirkondliku) poliitika
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jätkuv neoliberaliseerumine ning üha süvenev linna- ja maapiirkondade polariseerumine (Kay jt 2012, Peck 2010). Eriti paistab
silma mittekapitalistliku ja/või vasakpoolse poliitika6 valikute
puudumine domineerivas arutelus ja poliitikas, mis adresseeriks
linna ja maa ebavõrdsust läbi ebavõrdse arengu ja võrdõiguslikkuse
printsiibi. Need protsessid ei mõjuta vaid maaelu ainelist reaalsust,
mis on allutatud mitmetasandilisele ja mitmemõõtmelisele ääremaastumisele alates 1991. aastast, mil Eesti sai taas iseseisvaks,
vaid ka võimalikke või võimalikuks peetavate poliitiliste lahenduste
hulka.
Veelgi enam, hoolimata avaliku foorumi ligipääsetavusest ja mittediskrimineerivast olemusest, mida näitab kõrgelt hinnatud ajakirjandusvabadus Eestis (Reporter ohne Grenzen 2016), domineerib
trükimeedia diskursuseid ääremaadeks nimetatud kohtadest arvamusliidrite rühm. Seda rühma võib iseloomustada kui „intellektuaalsed, meessoost, linnast“. Sellest tulenevalt võib öelda, et mõjugruppe iseloomustab võimu erapoolik suhtumine, mis üldiselt eelistab linnainimesi/agente, kellel on seega potentsiaal formaliseerida
regionaalarengu ja -innovatsiooni määratlus ning seega asetada linnad maapiirkondadega võrreldes eelisseisu (Bristow 2010, Shearmur
2012). Maapiirkonnad on seega läbi hegemoonia allutatud ääremaastumise diskursusele.
Diskursiivne tähendusväli mõjutab diskursiivset teadmiste loomist.
Struktureerides ruumi ning limiteerides, mis on mõeldav ja öeldav,
mõjutab see viimaks ka seda, mis on tehtav. Esmalt tuleb see ilmsiks riigisisestes ääremaastumise diskursustes, mis keerlevad ümber
maaelu ja vastutuse küsimuste sõlmpunktide, mis näitavad linnade
ja maakohtade üha suurenevaid erinevusi ning Regionapoliitika
neoliberaliseerumist. Samuti tuleb see ilmsiks kohalike toimetamisstrateegiates.

6

Lisateavet vasakpoolsete regionaalarengu arutelude kohta, mis
lähtuvad marksistlikel, sotsialistlikel ning mittekapitalistlikel ideedel,
Gyuris 2014, pt 5 ja 8.
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Meedia ja Ajakirjandus

42,3

Teadus

21,1

Poliitika ja Haldus
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Joonis 3. Diskursuse mõjugrupid. Jaotus (%) põhineb meedia analüüsi
tulemustel: Postimees, Eesti Päevaleht ja Maaleht 2011–2015; n = 296.

Diskursiivne tähendusväli mõjutab diskursiivset teadmiste loomist.
Struktureerides ruumi ning limiteerides, mis on mõeldav ja öeldav,
mõjutab see viimaks ka seda, mis on tehtav. Esmalt tuleb see ilmsiks riigisisestes ääremaastumise diskursustes, mis keerlevad ümber
maaelu ja vastutuse küsimuste sõlmpunktide, mis näitavad linnade
ja maakohtade üha suurenevaid erinevusi ning Regionalpoliitika
neoliberaliseerumist. Samuti tuleb see ilmsiks kohalike toimetamisstrateegiates.

Milliste tagajärgedega? Diskursiivne
manööverdamisruum
Küsimusele, millised tagajärjed on maapiirkondade ääremaaks tegemisel, püüti leida vastust analüüsides diskursiivset manööverdamisruumi (Miggelbrink ja Meyer 2015), kasutades kahe juhtumiuuringu tulemusi. Need uuringud hõlmasid süvaintervjuusid kohalike otsustajate ja elanikega ning osalejate vaatlust Lõuna-Eestis,
täpsemalt Valgamaal praeguses Tõrva vallas ning Setomaal. Nagu
on toodud tabelis 4, kajastavad uurimistulemused diskursiivse formatsiooni asjakohasust ja vastureaktsiooni konkreetse diskursiivse
tähendusvälja kontekstis.
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Tabel 4. Diskursiivne manööverdamisruum.
Uurimisküsimus

Milliste
tagajärgedega?

Struktuur vs agentsus
Subjekti kujundamine

Kontseptualisatsioon

Diskursiivne
manööverdamisruum

Olulisus
Vastureaktsioon

Uurimistulemused

(Strateegiline)
eneseääremaastumine

Diskursiivse
uuestimärgistamise oht
Kohaliku vabastamine/
riigi vastutajaks
asetamine

Kuvandi
ümberpööramine

Ainelise reaalsuse varjamise/idealiseerimise oht
Riigi vabastamine/
kohaliku vastutajaks
asetamine

Uurimistöö tulemusena selgus, et esile kerkisid kaks keskset strateegiat tulemaks toime hegemoonilise diskursuse baasil tekkinud
ääremaa kuvanditega: (strateegiline) enese-ääremaastamine ja kuvandi ümberpööramine. Viimane on olnud peamiseks strateegiaks
Setomaal (leiti aga ka Valgamaal), kus otsustati 1990ndatel aastatel
rõhutada ääremaa olemuse positiivseid aspekte, nagu näiteks võimalus säilitada pärandkultuuri ja puutumatut loodust. Intervjuueritav Toomas, üks kohalik otsustaja, kirjeldas strateegia loomist
sellisena:
„(Potentsiaalsed välisinvestorid) ütlesid niimoodi, et siin on
selline masendus, et ja selline, niiöelda, endasse mitte uskumine,
et siia ei ole mõtet enam investeerida. Ja siis selles mõttes, noh
sügavalt mõtlesin asja üle, ja siis otsustasin, et tuleb nagu üldse
noh, suunitlust muuta, ja siis ma otsisingi sellise, noh ütleme,
seltskonna, positiivse hoiaku, et noh niiöelda, et selles mõttes, et
noh võtsime tõsiselt käsile selle nagu Seto, ütleme Seto, no ütleme
piiride tähistamise, et meedias, kuna ütleme Seto oli enne
sõimusõna, et siin luua nagu positiivne kujund.“
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(Strateegiline) eneseääremaastumise juhtumeid, kus kasutatakse
juba olemas olevaid ääremaa kuvandeid selleks, et rõhutada kohalikke arengupiire (ilma riikliku või EL toetuseta), leiti mõlemas
uurimispiirkonnas. Intervjueeritavad nii Setomaal kui ka Valgamaal
rõhutasid oma toimetuleku piire, olles „ääremaalised omavalitsused“, kes peavad elama „peost suhu“ olukorras (Gregor ja Kaarel,
Valgamaa), mis ei ole nende süü ega nende võimetes muuta, sest et
„mõned kohad on mingitel põhjustel, kas siis geograafilistel või
ajaloolistel põhjustel, mittetasuvamad.“ (Heiki, Setomaa).
Postsotsialistliku ruumi maakohtade kahekordse ääremaastumise (nii
diskursiivse kui ka materiaalse) taustal näitavad uuringu tulemused, et
kuvandipõhised vastustrateegiad võivad ootustele vastupidiselt
töötada. Kuigi kuvandi ümberpööramise meetod läbi kohaturunduse
on olnud maapiirkondade arengu lootuskiireks (Ashworth 2009,
Semian ja Chromý 2014), võib see ka peita või idealiseerida püsivaid
materiaalseid raskusi ja seega toita neoliberaalset poliitikat, mis
propageerib õiglase regionaalarengu hüvanguks rohkem enese ja
vähem riigi vastutust. Seda eriti piirkondades, mida on käsitletud kui
parima toimetuleku näidet. Setomaal on kohalikud liidrid nt seisnud
probleemi ees, et nende edukust heideti neile toetuse taotlemisel ette,
argumenteerides “teil on niigi hästi, eksole. Et me ei pea teid nagu
enam toetama” (Tõnis, Setomaa).
Sellega võrreldes võib olemasoleva ääremaa kuvandi avalik (strateegiline) esitamine toimida kohaliku tasandi vabastajana, suunates
vastutuse piirkondliku arengu eest tagasi riigile (Massey 2004). Samas
võib see aga viia olukorrani, kus mõned juhid ütlevad „et riik teeb
meile halba, naaber teeb meile halba, ja (sellega) suudavad kõik asjad
ära põhjendada niimoodi, et ei pea mitte midagi tegema.“ (Peep,
Valgamaa). Kuna eneseääremaastumine kasutab olemasoleva ääremaa
kuvandit kui ressurssi, võib see tekitada restigmatiseerimise ohtu
põhjusel, kui olla “liiga julge ja kuulutada tõde, siis sa võidki saada
endale mingisuguse märgi külge” (Helle, Valgamaa).
Mõlemad strateegiad aktsepteerivad kumbki omal moel diskursiivset ääremaastumist, millega nad ise silmitsi seisavad ja seda
oma kindlatel põhjustel. Vastustrateegiad, mis lükkaksid linna ja
maa hierarhiad ning neid põhjustavad normid tagasi (Bürk 2013),
peaaegu puuduvad. Seepärast on riiklikus trükimeedias analüüsitud
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ääremaastumise diskursused olulised kohalikust olukorrast arusaamisel. Ühelt poolt paistavad kohalikud heitlused leidmaks
’õiget’ reaktsiooni diskursiivsele ääremaastumisele väga sarnased
riiklikul tasemel, mida mõnikord isegi otseselt nimetatakse diskursiivseks ressursiks. Teiselt poolt aga näitab norme hülgavate
strateegiate silmatorkav puudumine kohalikke piiranguid võitlemaks diskursiivse hegemooniaga, mida soodustavad võimusuhetes
kinnistunud mõjugrupid.

Kokkuvõtte
Kuidas säilitada elu Eesti maapiirkondades, on küsimuseks olnud juba
alates Eesti taasiseseisvumisest 1991. aastal ning oli oluliseks teemaks
ka hiljuti toimunud haldusreformi taustal. Viimasel ajal on ühe
lootuskiirena maapiirkondade arendamisel palju kõneldud brändingust
ja kohaturundusest (Ashworth 2009, Semian ja Chromý 2014), mille
abil võiks positiivset kuvandit kujundada. Paraku peab tõdema, et
jätkuva maapiirkondade ääremaastumise käigus on maapiirkondadel
endil väga keeruline hakata vastu ’ääremaa’ väga negatiivsele kuvandile, mis kipub domineerima maaeluga seotud positiivsemate
assotsiatsioonide üle nagu traditsiooniline ja tervislik eluviis. Eesti
ajakirjanduses avaldatud arvamusartiklite süvaanalüüsi põhjal tuuakse
välja, et maapiirkondade kuvand ääremaana ei ole iseenesest mõistetav ja vältimatu, vaid on aktiivselt arvamusliidrite poolt loodud.
Sealjuures neid arvamusliidreid saab iseloomustada märksõnadega
linnastunud, meessoost ja intellektuaalne. Seega, kui need kuvandid
on (aktiivselt) loodud, saab seda protsessi ka ümber pöörata.
Kahe juhtumiuuringu põhjal, mis viidi läbi kahes ääremaaks nimetatud piirkonnas Valgamaal praeguses Tõrva vallas ja Setomaal,
selgub, et diskursusi ei saa võtta vaid kui viise teadmiste saamiseks
perifeersetest maakohtadest. Neid tuleb võtta ka kui tõekspidamisi,
mis mõjutavad maal elavaid inimesi, kes on sellisele teadmiste
loomisele allutatud ja tunnevad vajadust sellele vastata. Läbiviidud
süvaintervjuud ja vaatlused näitavad erinevaid viise, kuidas maapiirkonnad võitlevad ääremaa kuvandi vastu ja selgitavad väljakutseid ja kasusid, mida erinevad kuvandile baseeruvad arengu-
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strateegiad endas sisaldavad. Igal strateegial – kas kuvandi ümberpööramine või (strateegiline) eneseääremaastumine – on oma mõju
regionaalarengule, pakkudes uusi arenguvõimalusi või süvenedes
märgistamise protsessides ja nendega seotud allkäiguspiraalides.
Mõlemad strateegiad aga kinnitavad kuvandi olulist rolli regionaalarengu jaoks.
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Zuschreibungen von Peripheralität als Hindernis für
Ländliche Entwicklung?
Zur diskursiven Peripherisierung ländlicher Gebiete
in Estland
Bianka Plüschke-Altof
Zusammenfassung
Die anhaltende Diskussion über die estnische Gebietsreform markiert den
Höhepunkt einer langjährigen Debatte um die Frage der Erhaltung
ländlicher Gebiete, die seit der Wiedererlangung der estnischen Unabhängigkeit 1991 andauert. In den letzten Jahren wird aktive Imageentwicklung in Form von Standortvermarktung und -branding zusehends als neuer
Hoffnungsträger für ländliche Entwicklung propagiert. Vor dem Hintergrund
ihrer anhaltenden Peripherisierung haben ländliche Gebiete jedoch oft mit
besonders negativen Zuschreibungen zu kämpfen, welche sie als Peripherien
per se stereotypisieren und parallel existierende positive Zuschreibungen des
ländlichen Raumes als naturverbunden und traditionseich in den Hintergrund
rücken. Die hier vorgestellte Studie stellt genau diesen Zusammenhang
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zwischen diskursiven Zuschreibungen und ländlicher Entwicklung in den
Mittelpunkt, in dem sie die Rolle von sozialräumlichen Diskursen bei der
(Re-)Produktionen und Bewältigung von Peripherisierung im ländlichen
Raum untersucht. Das Ziel der Studie ist daher nachzuvollziehen (1) wie
ländliche Peripherien in Estland diskursiv hergestellt werden, (2) von wem
sie als solche konstruiert werden und (3) mit welchen Konsequenzen für die
entsprechenden Region.
Anhand einer Diskursanalyse von Meinungsartikeln in den estnischen
Printmedien wird gezeigt, dass die Gleichsetzung von Ländlichkeit und
Peripheralität weder selbsterklärend noch unvermeidbar ist, sondern aktiv
von einer Meinungselite konstruiert wird, die als urban, männlich und
intellektuell beschrieben werden kann. Auf der Grundlange von Tiefeninterviews und teilnehmender Beobachtung während zwei Feldstudien im
ländlichen Raum werden darüber hinaus die Vor- und Nachteile von imagebasierten Bewältigungsstrategien analysiert, mit denen versucht wird eben
diese peripheren Zuschreibungen zu überwinden. Die Studie ist damit nicht
für die akademische Debatte – insbesondere auf dem Gebiet der ländlichen
Entwicklung – sondern auch für Praktiker auf nationaler und lokaler Ebene
relevant, die aktiv an der Imageentwicklung und -vermarktung zum Zwecke
regionaler Entwicklung im ländlichen Raum mitwirken.
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TARTU LINNA KUVAND JA SELLE
KARTOGRAAFILINE KUJUTAMINE
Helen Ojamäe
Sissejuhatus
Postmodernistlikust vaatekohast võib linna defineerida kolmel
erineval viisil, mis reaalsuses eksisteerivad samaaegselt. Linna võib
vaadata kui igapäevase tegevuse ruumi, mida inimesed ise oma
kogemustega loovad ja kujundavad. Siinkohal on oluline linna füüsiline väljanägemine, mentaalne nägemus linnaruumist ning
sotsiaalne linnaruum. Teine viis linna defineerida on majanduslikust ning poliitilisest aspektist, kus linna määratlejatena nähakse
eelkõige poliitikuid ning äriinimesi. Kolmandana võib linna
vaadelda diskursiivselt ning kirjeldada seda tekstiliselt erinevate
mõistete ja ideede kaudu. Viimane on väga oluline osa linna kuvandi kujundamisel (Jauhiainen 2005). Igal inimesel on oma kujutlus
linnast, aga on olemas ka avalik kuvand ehk linnaelanike seas üldlevinud mentaalne pilt – ühisarusaam ümbritsevast füüsilisest
reaalsusest ning kultuuritavadest.
Huvi linnade kuvandi uurimiseks kerkis linnageograafias esile
1960ndatel seoses biheivioristliku ja humanistliku uurimissuuna
arenemisega. Biheiviorism keskendus inimese käitumise uurimisele
ning sellega püüti mõista kognitiivseid otsuseid, mida inimene
langetab näiteks elukoha valikul või linnade imago üle arutamisel.
Humanistid soovisid linna tõlgendada ning mõista üksikindiviidi
vaatevinklist lähtudes. Kui biheiviorismi tippaeg oli 1970. aastate

Tartu linna kuvand ja selle kartograafiline kujutamine

123

keskpaigas ning hiljem on seda lähenemisviisi kasutatud võrdlemisi
vähe, siis humanistlik lähenemisviis on linnageograafias endiselt
kasutusel ka 21. sajandil (Jauhiainen 2005).
Sümbolobjektile omistatud tähendus ei sõltu aga ainult selle silmapaistvusest, vaid ka seda kogevate inimeste tõlgendamisvõimest
(Griswold 1987). Tihtipeale ei mängi vaadeldava objekti välised
omadused sellele sümboolse väärtuse omistamisel rolli. Objektis ei
pruugi olla midagi silmatorkavat või märkimisväärset, ent inimese
mentaalne kujutlus on sellele omistanud identiteedi ja organiseerituse tänu pikaaegsetele sidemetele, mis vaatlejat selle objektiga
seovad. Samuti võib vaatlejal objekti esmakordsel nägemisel
tekkida kontakt objektiga mitte seepärast, et see oli vaatlejale varem
tuttav, vaid seepärast, et see järgib mingit stereotüüpi, mille vaatleja
on juba varem loonud (Lynch 1960). Samuti on oluliste sümbolobjektide kujunemisel tähtis nende objektide ajalooline või kultuuriline taust. Näiteks võib ühe väikese maja välimus olla võrdlemisi märkamatu, aga seda peetakse linnaelanike seas oluliseks,
sest seal elas mõni kuulus inimene.

Tartu linna kuvandi käsitlemine eelnevates uurimustes
Tartu linna kuvandit ning linna olulisemaid objekte on varasemalt
käsitletud mitmetes uurimustöödes ning linna puudutavates arengudokumentides. Ago Kikas (2008) vaatles Lynchi viie peamise elemenditüübi esinemist Tartu kesklinnas. Kikas keskendus enim
maamärkidele ning tema meetodiks oli vaadelda Tartut 19 erinevas
kohas ning loetleda sealt nähtavaid maamärke. Tartu linna silmatorkavaimate maamärkidena tõi ta välja Tigutorni, Emajõe ärikeskuse ning Jaani kiriku.
Tartut ja selle kesklinna on kooliõpilaste kujutluses uurinud Kadri
Kiis (2006), kes otsis vastust küsimustele, kas linnaruumis laste
jaoks olulised objektid jäävad pigem Tartu kesklinna või asuvad
erinevates kohtades üle linna ning kuidas tajuvad õpilased
kesklinna piire. Kiis viis läbi küsitluse, kus palus õpilastel nimetada
viis neile Tartu linnaga seostuvat objekti. Enim mainiti raekoda/
Raekoja platsi, Kaubamaja, Tartu Ülikooli, Toomemäge, Emajõge,
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Vanemuise teatrit, Emajõe ärikeskust, botaanikaaeda ning Aura
veekeskust. Vastused sõltusid vastajate vanusest ning nende kooli
asukohast. Näiteks oli algklasside õpilaste jaoks olulisim koht
botaanikaaed, põhikooliõpilaste jaoks Tartu Kaubamaja ning
gümnaasiumiõpilaste jaoks Tartu Ülikool. Kesklinnas asuva Mart
Reiniku gümnaasiumi õpilased nimetasid oluliste objektidena
peamiselt ainult kesklinnas asuvaid objekte. Kesklinnast eemal asuvate Tartu Kunstigümnaasiumi ning Tartu Kommertsgümnaasiumi
õpilased nimetasid enam aga kesklinna piiridest välja, ent siiski
nende koolide lähedusse jäävaid kohti nagu näiteks Eedeni keskus,
Anne kanal, Ihaste ja Lõunakeskus.
Tartu linna kuvandit abiturientide seas on uurinud Karl Ird (2008),
kelle uurimuses oli suur rõhk eesti ning vene rahvusest abiturientide
linnakuvandi võrdlusel. Selgus, et vene rahvusest abiturientide
kuvand Tartust on oluliselt negatiivsem kui eestlaste linnapilt.
Lisaks palus Ird abiturientidel nimetada vähemalt kolm asja, mis on
Tartule iseloomulikud. Enim nimetatud vastusteks osutusid Raekoja
plats (33 %), teater Vanemuine (16 %), Emajõgi (13 %), Tartu
Ülikool (12 %) ja tarkus/intelligentsus/akadeemilisus/head mõtted
(4 %).
Tartu kuvandit siseturistide seas on oma uurimistöös käsitlenud
Kristiina Avik (2016), kes võrdles arengukavades loodud linna
identiteeti siseturistide kuvandiga linnast. Töö tulemusena selgus, et
arengukavades loodud identiteet ning siseturistide kuvand linnast
on omavahel üldiselt kooskõlas.
Tartu kuvandit on uuritud ka välismaailma kujutluses. Maarja
Ojamaa (2009) käsitles Tartut reisisihtkohana ning viis läbi üheksa
ekspertintervjuud nii kodu- kui ka välismaiste turismiekspertidega,
kellel oli töö kaudu otsene kokkupuude Tartuga. Intervjuudest selgus, et Tartu on nii Eesti kui ka välismaiste ekspertide silmis ühelt
poolt nooruslik ülikoolilinn, ent teisalt ka isikupärase kultuuri ja
arhitektuuri ning sügava ajalooga vana linn. Linna kirjeldati
sõnadega boheemlaslik, stressivaba ning roheline. Tartu tugevuseks
peeti kompaktsust ning seda, et kõik vajalikud teenusepakkujad
asuvad lähestikku. Lisaks mainiti ka linna olulisi turismiobjekte
nagu Tartu ülikool, raekoda ning Emajõgi.

Tartu linna kuvand ja selle kartograafiline kujutamine

125

Joonis 1. Tartu linnaosad.

Linna kuvandi kartograafiline esitus
Inimese kuvand linnast kajastub tema mentaalsel kaardil, mis
koosneb spetsiifilistest üksikelementidest ning peegeldab inimese
teadmisi, kogemusi ja hinnanguid teatud alast. Kevin Lynchi (1960)
sõnul moodustavad kuvandi linnast viis põhielementi, milleks on
rajad, maamärgid, servad, piirkonnad ja sõlmed. Nimetatud elementide tähendus muutub sümboolseks, kui nende vaatlejat seovad
objektiga emotsioonid ning mälestused.
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Sümbolobjektid on ka kartograafias sagedasti kasutatud elemendid.
Üks näide sellest on piltkaardid, mis kujutavad üksikobjekte võimalikult ikooniliselt ning detailselt. Piltkaardid kogusid populaarsust
eelkõige 20. sajandil, kui neid hakati kasutama turismis ning reklaaminduses (Hornsby 2017). Kaardid on edukad reklaamivahendid,
sest need tõmbavad palju tähelepanu ning võimaldavad reklaami jaoks
oluliste elementide võimendamist. Kohta reklaamivate kaartide
eesmärk ei ole pakkuda ainult reisijuhiseid, vaid ka suurendada
nõudlust selle koha külastamiseks. Kaardid, sealhulgas ka piltkaardid,
moonutavad tegelikkust ning peegeldavad kartograafi isiklikku
mentaalset pilti, tõstes esile olulist informatsiooni ning jättes
tagaplaanile vähem olulisi detaile (Monmonier 1996), mis on oluline
linna kuvandi visualiseerimisel erinevate jooniste (kaartide) abil.
Lynchi (1960) sõnul koosnevad inimeste mentaalsed kaardid linnast
viiest põhielemendist: rajad (nt tänavad), maamärgid (nt majad),
servad (nt müürid), piirkonnad (nt linnaosad) ja sõlmed (nt ringristmikud). Kaardil väljendatuna võib need viis elementi jaotada kolme
kategooriasse: punktid, jooned ja pinnad. Punktide kategooria alla
liigituvad maamärgid ja sõlmed, joonte alla rajad ja servad ning
pindade alla erinevad piirkonnad linnas (Jiang, 2012). Lynch kasutab oma teoses sõna „ettekujutletavus“ (imageability), mida ta defineerib kui füüsilise objekti sellist omadust, mis tekitab olenemata
vaatlejast suure tõenäosusega tugeva kuvandi. Hästi ettekujutatavad
objektid on näiteks erinevad ehitised, mida inimesed näevad kui
eraldiseisvaid sümboleid ning omistavad neile tähenduse (Borer
2006).

Piltkaardid
Piltkaardid (nimetatakse ka illustreeritud kaartideks) on kaardid,
mille sihiks ei ole erinevalt tavakaartidest teatud koha täpne ning
mõõtkavaline kujutamine, vaid selle koha iseloomu edasi andmine
(Fox 2014, Hornsby 2017). Piltkaardid kujutavad territooriumi
kunstipäraselt ning tekitavad teatud alale iseloomulike objektide,
nagu ehitised, inimesed, loomad ja taimed, rõhutamise läbi inimestes äratundmisrõõmu ning realiseerivad nende mentaalset
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kujutlust sellest alast ka kaardil (Kümmerling-Meibauer ja Meibauer 2015, Naz 2004). Piltkaardid kombineeritakse kaardi, pildi ja
teksti põhjal ning neil püütakse kujutada kohast lugu jutustades
selle olemust (Hornsby 2017). Piltkaartidel on pikk ajalugu ning
nende valmistamine ei ole olnud ainult kartograafide, vaid suuresti
ka kunstnike, illustraatorite ja karikaturistide looming.
Piltkaartide mõiste kui eraldi kaarditüüp tekkis alles 20. sajandil.
Pildilised elemendid ei olnud enam pelgalt illustratiivsed lisandid
kaardil, vaid nendest sai kaardi tuumik (Lane 2015). Piltkaarte
kasutati väga edukalt toodete, teenuste ja kohtade müümisel.
Stephen J. Hornsby (2017) käsitleb oma teoses piltkaartide populaarsust 20. sajandi Ameerika Ühendriikides. 1920ndatest kuni
1960ndateni toodeti USAs kvaliteetsemaid ja mitmekesiseid
piltkaarte rohkem kui üheski teises riigis. Oma kõrgajal leidsid
piltkaardid laialdast kasutust ning kaunistasid kodusid, klassiruume
ja kohvikuid, neid avaldati raamatutes, ajalehtedes ning turismibrošüürides. Rõõmsavärvilised ja rohkete detailidega ilmestatud
piltkaardid peegeldasid riigi enesekindlust, optimismi ja jõukust
ning kujundasid välismaailma arvamust USAst.

Piltkaardid Eestis
Ka Eestis kogusid piltkaardid populaarsust eelkõige 20. sajandil
seoses turismi arenguga. Eelmise sajandi silmapaistvamate
piltkaartide koostajad olid David Koppel, Ernö Koch ning Olev
Soans. Taavet (David) Koppel (1894–1951) on Eesti geograafia
ajalukku läinud eelkõige geograafiaharidusse panustamisega.
Aastatel 1932–1939 koostas Koppel kooliatlaseid ning on andnud
välja geograafia ja maateaduse õpikuid (Laas 2015). Joonisel 2 toodud
David Koppeli kaart on Eestis pea ainus omalaadne enne II
maailmasõda koostatud piltkaart. Igale piirkonnale tunnuslike
objektide ja tegevuste näol võib kaardilt näiteks Tori kandist leida
Tori hobuse, Pärnust, Narva-Jõesuust, Võsult ja teistest kuurortasulatest suplejad, Avinurme ümbrusest viited puidutööstusele ning
Vasknarvast kingsepa, mis vihjab selle kandi ühele elatusalale (Pae
2017).
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Joonis 2. David Koppeli Eesti piltkaart. 1937?. 1:500 000 (63 x 90). Tartu:
Orion.

Ernö Koch (1898–1970) oli Suur-Ungaris sündinud kunstnik, kes
elas 1926–1940 Eestis. Tema Eesti perioodi kunstiloomingu
peamise osa moodustavad linnavaated ja tööstusmotiivid, mille seas
on tuntud 1930. aastate lõpus loodud Eesti põlevkivitööstuse gravüürid. Samast perioodist pärit Kochi joonistatud Eesti graafiline
leht maastikuvaadetega oli inspiratsiooniks Olev Soansi kultuuriloolisele kaardisarjale (Lõugas 2005). Sõjajärgsetel aastatel valmis
Kochil rahvusromantiline Eesti piltkaart (joonis 3).
Hinnalise kaardikogumiku on koostanud Eesti graafik Olev Soans
(1925–1995). Soans võttis kasutusele mõiste „infograafika”, mis
tähendab kunstniku püüet erinevate graafikatehnikate abil võimalikult täpselt informatsiooni edasi anda. Ta leidis, et teadusel ja
kunstil on väga palju ühist ning nägi kaartides olulisi kultuuripärandi edasikandjaid. Sellest tulenevalt hakkas Soans koostama
Eesti kultuuri käsitlevaid infograafilisi kaarte, millest esimene
valmis 1975. aastal. 1995. aastaks oli kogunenud 30 kaardist koosnev sari „Eesti kultuurilooline kaart”, mis käsitles erinevaid teemasid nagu Eesti ajalugu, kunst, loodus, sport ja palju muud. Soansi
kaardid olid väga hinnatud juba nende valmimisajal ning leiti, et
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need on suurepärane viis, kuidas anda visuaalset ülevaadet
Eestimaa kultuurist ja kasvatada inimestes patriotismitunnet (Eesti
Telefilm 1986).

Joonis 3. Eesti. Ernö Koch. 194?.[1:770 000]. [Ulm?]: Kirjastus Tungal.

21. sajandi juhtivaks piltkaartide loojaks Eestis on olnud Regio OÜ
(2017). Regiol on valminud piltkaart Eestimaast (joonis 4), millele
on kantud iga piirkonna olulisemad vaatamisväärsused ning
sümbolobjektid. Samuti on kaardil näiteks raudteel sõitvate rongide
ja Pärnu lahes suplevate inimeste näol viited Eesti inimeste
igapäevaelule. Kaardi äärtes on kujutatud Eestile iseloomulikud
linnu- ja loomaliigid.
Regio on loonud ka Euroopa ning maailma piltkaardi ja piltkaartidega illustreeritud Eesti Lasteatlase. Lisaks on Regio teinud ka
Eestimaa piltkaartide mobiilirakenduse, kus kuvatakse kaks piltkaarti, millest esimene on tehtud 2007. aastal Regio kartograafide
poolt, teine on aga David Koppeli sõjaeelne piltkaart Eestimaast
(joonis 2). Otsingumootori abil võib kaardilt leida piltidena esitatud
189 suuremat koha- ja 207 loodusnime ning 170 objekti, nende
hulgas näiteks Haljala kiriku, Piusa koopad, Kõpu tuletorni ja palju
muud (Regio OÜ 2017).
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Joonis 4. Regio OÜ „Eestimaa piltkaart“ (2012).

Tartu sümbolite kujutamine
Tartu ametlikeks sümboliteks on Tartu linna lipp ja vapp. Linna
sümbolitena käsitletakse tihtipeale ka Tartu linna jõelippu, Tartu
logo, kuhu on põimitud Tartu Ülikooli peahoone samba ja Emajõe
motiivid, ja logoga kaasas käivat tunnuslauset „Heade mõtete linn”
ning 2007. aasta suvekampaaniaks välja töötatud logo „Tartus
näeme“ (Tartu linna kodulehekülg 2017). Viimasel on kujutatud
Tartu sümbolobjekte nagu Kaarsild, Tartu Ülikooli peahoone, Jaani
kirik, “Suudlevad tudengid” ning skulptuur „Isa ja poeg“ .
1935. aasta kevadel valmis sümbolobjektidega illustreeritud Eestit
kujutav saksakeelne lauamäng, millel on rõhutatud eelkõige
sakslaste jaoks olulisi kohti (joonis 5). Tartu kohal võib ära tunda
näiteks tähetorni, ülikooli, Jaani kiriku, Kivisilla, viimase kõrval
asunud hotelli Bellevue ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi selle
esimesel asukohal. David Koppeli piltkaardilt võib Tartust leida
illustratsioonid Tartu Ülikoolist, Kivisillast, tähetornist, raekojast,
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Kalevipoja kujust, Raadi mõisast ning Maarja ja Peetri kirikust
(joonis 5).

Joonis 5. Tartu linna hõlmavad kaardifragmendid: vasakul üleval D. Koppeli kaardist, sellest paremal saksakeelsest lauamängust, vasakul all väljalõige E. Kochi piltkaardist ning selle kõrval Tartu Raadioklubi UK2RAE
postkaart.

Ernö Koch on aga oluliseks pidanud Tartu Ülikooli, Kalevipoja
kuju ning kannelt mängivat Vanemuist (joonis 5). Eelmisest sajandist
pärineb ka huvitav Tartu Raadioklubi UK2RAE postkaart, millel on
kujutatud tolleaegse Tartu olulisemad objektid (joonis 5). Esitatud on
Kaarsild, tähetorn, ülikool, raekoda, Karl Ernst von Baeri ja Barclay
de Tolly monumendid ning ka praeguse Haridus- ja Teadusministeeriumi hoone, mis oli eelmisel sajandil pangahoone.
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2016. aastal toimus avalik hääletus uute linnaliinibusside kujundamiseks. Võitjaks osutus bussikavand, millel on kujutatud Tartu
tuntud ehitiste piirjooned. Niisiis võib nüüdseks linnas ringi sõitvatelt bussidelt leida kujutised Tartu Ülikoolist, tähetornist, raekojast,
Kaarsillast, teater Vanemuisest ning Tigutornist (joonis 6).

Joonis 6. Tartu linnaliini busside kujundus (Karilin Tõnisoja, 2016).

Tartu linna kuvand küsitlusandmestiku põhjal
Küsitlusandmestik koguti kahes osas – veebi- ning tänavaküsitluse
kaudu. Kahe erineva küsitlusega laekus kokku 571 vastust, millest
sobivaks osutus 562. 73 % veebiküsitlusele vastanutest olid naised
ning 27 % mehed. Eesti keele märkisid oma emakeeleks 96 % ning
Tartu linna elanikuks pidasid ennast 77 % vastajatest. Vanuselise
jaotuse poolest olid veebiküsitlusele vastajate seas kõige rohkem
21–30 aastaste vanuseklassi esindajaid Kokku kasutati veebiküsitluse andmeanalüüsis 482 inimese vastuseid.
Tänavaküsitluste eesmärk oli ühtlustada veebiküsitlusega laekunud
vastuste vanuselist ja soolist jaotust ning kontrollida veebiküsitluse
populaarseimate vastuste paikapidavust. Veebiküsitlusega laekunud
vanuselisest jaotusest tulenevalt küsitleti suuremas osas üle 51aastaseid inimesi. Tänaval küsitletud 80 inimesest pidasid 79 % end
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Tartu linna elanikuks. Vastajate sooline, vanuseline ning elukohajärgne jaotus oli piisavalt varieeruv, et teha järeldusi erinevate
gruppide kohta. Küll aga oli linnaosade sümbolobjekte käsitlevas
osas Jaamamõisa, Ropka, Ropka tööstusrajooni ning Ränilinna
kohta kas liiga vähe vastuseid või ei eristunud ükski kindel objekt,
mistõttu otsustati need linnaosad edasisest käsitlusest kõrvale jätta.
Tartu linna sümbolobjektid
Tartu linna üldiseid sümbolobjekte käsitles küsitluses kaks küsimust, millest esimene oli avatud ning vastajad võisid loetleda
piiramatus koguses objekte, asju või kujundeid, mis sümboliseerivad neile enim Tartut. Järgmises küsimuses oli vastajatele esitatud
loetelu sümbolobjektidest, mille seast tuli valida nende meelest
kõige olulisem.
Tabelis 1 on esitatud tänava- ning veebiküsitluse vastuste koondloetelu Tartu sümboolsematest objektidest, asjadest või kujunditest.
Tabeli esiotsa jäävad eelkõige Kesklinnas asuvad objektid. Enim on
nimetatud Tartu Ülikooli, mida käesolevas uurimistöös käsitletakse
kui kogu ülikooliga seonduvat atmosfääri, mitte vaid eraldiseisvat
hoonet. Tartu Ülikool ning selle institutsioonid olid alates ülikooli
taasavamisest 1802. aastal enim rõhutatud sümbolobjektideks ka
ajaloolistel linnaplaanidel. Ka ülejäänud vastused ühtivad kaardianalüüsi, eelnevate uurimistööde ning 20. sajandi Eesti piltkaartidel
kujutatavate Tartu linna sümbolobjektidega, kust tulid samuti välja
Emajõgi, raekoda ja Raekoja plats, Toomemägi, teater Vanemuine.
Tabel 1 esiotsas olevad uuemad sümbolobjektid – Kaarsild, „Suudlevad tudengid” ning Tigutorn – 20. sajandi piltkaartidel ja ajaloolistel linnaplaanidel küll ei esinenud, ent neid on kujutatud nii
Regio 2012. aasta „Eestimaa piltkaardil“, linna logol „Tartus näeme“ kui ka 2017. aastal uue kujunduse saanud linnaliinibussidel.
Tabeli esiotsas asuv uus Eesti Rahva Muuseum ei ole aga linna
sümbolobjektina visuaalset kajastust veel leidnud, sest tegu on uue
hoonega. Vastustest nähtub, et uus muuseumihoone on inimestele
siiski tähtsaks kujunemas. Peale Eesti Rahva Muuseumi ei ole
vastustes aga mainitud teisi lähiaastatel linnapilti tekkinud uusi
kaubandus- ja meelelahutuskeskuseid (nt Kvartal, Ahhaa, Aparaat).
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Võib arvata, et need objektid ei ole veel sümbolobjekti tähendust
saavutanud. Tartu ametlikest sümbolitest on nimetatud Tartu vapp,
mille välimusele sarnast pitsatipilti kohtab juba 17. sajandi linnaplaanidel.
Tabel 1. Veebi- ja tänavaküsitlusega laekunud vastuste koondloetelu
Tartut enim sümboliseerivatest objektidest, asjadest ja kujunditest.
Nimetatud objekt/asi/
kujund
Tartu Ülikool

Nimetatud
kordi
166

Osakaal kõigist
nimetatutest, %
17,9

Kaarsild

121

13,0

“Suudlevad tudengid”

105

11,3

Tartu Ülikooli peahoone

85

9,1

Emajõgi

83

8,9

Toomemägi

66

7,1

Raekoda

41

4,4

Raekoja plats

41

4,4

Teater Vanemuine

24

2,6

Tigutorn

18

1,9

Toomkirik Toomemäel

17

1,8

Eesti Rahva Muuseum

10

1,1

Tähetorn, Skulptuur "Isa ja
poeg", Pirogovi park, Tartu
vaim, Inglisild, Plasku,
Turuhoone, kodu
Botaanikaaed, Jaani kirik,
Rüütli tänav, Tartu vapp,
Heade mõtete linn, Supilinn,
Viltune maja, Lõunakeskus,
pargid

50

0,5–0,9

32

< 0,5

Võrreldes veebi- ning tänavaküsitluste vastuseid sümbolobjekte
käsitlevas avatud küsimuses, tuleb mainida, et kui tänaval nimetasid
inimesed enamjaolt vaid ühe Tartut enim sümboliseeriva objekti,
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asja või kujundi, siis internetiküsitluses olid eelnimetatute loetelud
pikemad ning laekunud vastused mitmekesisemad. See võib
tuleneda asjaolust, et küsitlust veebis täites oli inimestel vastuste
mõtlemiseks piiramatult aega, ent tänaval tabas küsimus inimesi
kohati ootamatult ning mitmele küsitletule ei tulnud esimese hetkega ühtegi vastust pähe. Veebi- ja tänavaküsitluses kümme enim
nimetatud Tartut sümboliseerivat objekti, asja või kujundit siiski
enamjaolt ühtivad ning mõlema küsitluse puhul on populaarseimad
vastused Tartu Ülikool ja Kaarsild. Suurim erinevus vastustes
esineb „Suudlevate tudengite” skulptuuriga purskkaevu osas, mida
veebiküsitluses mainiti 103, ent tänaval vaid kaks korda. Lisaks on
veebiküsitluses nimetatud ajaloolised hooned nagu teater Vanemuine ning Toomkirik, kuid tänaval mainiti rohkem kaasaaegsemaid hooneid nagu Tigutorn ja Eesti Rahva Muuseum.
Võrreldes erinevate vanusegruppide vastuseid, tuleb välja, et Tartu
Ülikool ja selle peahoone on kõikide generatsioonide meelest
sümboolseim objekt Tartu linnas. Suurim erinevus vanusegruppide
vastustes on „Suudlevate tudengite” skulptuuriga purskkaevu osas.
Kui 0–20-aastaste vanusegrupis 23 % vastajatest ning 21–30aastaste hulgas 15 % vastajatest nimetasid Tartu üheks olulisemaks
sümbolobjektiks just seda skulptuuri, siis neile järgnevates vanusegruppides mainitakse eelnimetatud objekti aina vähem ning 61+
vanusegrupis ei nimetanud seda ükski inimene. Tartu raekoja ees
asub purskkaev juba 1948. aastast, kuid seda kaunistav „Suudlevate
tudengite” skulptuur valmis 1998. aastal. Kui nooremate vanusegruppide eluajal on skulptuuriga kaunistatud purskkaev pidevalt
oma kohal olnud, siis vanema generatsiooni jaoks on see võrdlemisi
uus objekt, mis võib selgitada selle vähest mainimist. Samuti hakatakse alates 41–50-aastaste vanusegrupist nimetama rohkem
Toomemäge ning isiklike kohtadega seonduvaid objekte, nagu kodu
ja töökoht. 21–30-aastaste vanusegrupis leidub võrreldes teiste
vanuserühmadega enim viiteid tudengielule – nimetatud on
tudengid, Pirogovi park, Rüütli tänav, üliõpilaste meelis vaba aja
veetmise paigad Genialistide klubi ja Zavood, Mordor (ühiselamu),
kolmnurk (viidates kolmele baarile Rüütli tänaval), Eesti
Maaülikool ja Tartu Ülikooli raamatukogu. Selle vanusegrupi hulgas on palju tudengeid, mistõttu võisid nad nimetada enda jaoks
olulisi kohti.
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Tartu üldiseid sümbolobjekte käsitlevas suletud küsimuses oli
esitatud loetelu Tartu sümboolsetest objektidest ning inimesed pidid
valima ühe nende arvates kõige olulisema objekti. Suletud küsimuse veebi- ja tänavaküsitluste koondtulemused on visualiseeritud
joonisel 7. Nimekirja koostades lähtuti nii eelnevatest uurimustöödest (Kikas 2008, Kiis 2006, Ird 2008, Ojamaa 2009) kui ka
kaardianalüüsi käigus välja selgitatud populaarsematest objektidest.
Objekt, mille olulisust ei ole veel eelnevates uurimistöödes kajastatud, on uus Eesti Rahva Muuseum. Siiski on see objekt pakkunud
inimestele palju kõneainet ning on oluline Eesti kultuurilugu
edasikandev hoone Tartu linnas, mistõttu selle nimetamine on
vajalik.

Joonis 7. Veebi- ja tänavaküsitlusega laekunud vastuste koondloetelu Tartu
valikulistest sümbolobjektidest.

Sarnaselt avatud vastusega küsimusele, selgus ka selles küsimuses,
et inimesed peavad Tartu kõige sümboolsemaks objektiks Tartu
Ülikooli (331 mainimist ehk 59 % kõikidest vastajatest). Seejuures
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tuleb märkida, et suletud küsimuses ei olnud eraldatud kahte
mõistet, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli peahoone, mistõttu võib
sellega põhjendada ka TÜ populaarsust vastanute seas. Tartu
Ülikoolile järgnevad 15 %ga Emajõgi ning vastavalt 6 % ja 5 %ga
raekoda ja “Suudlevad tudengid”. Eesti Rahva Muuseum, teater
Vanemuine, Kaarsild ning Toomkirik olid mainitud suhteliselt
võrdselt ning iga objekti osakaal moodustas ligikaudu 3 % kõikidest
vastustest. Kui Jaani kiriku ja Tigutorni nimetas Kikas (2008) oma
uurimistöös Tartu linna silmapaistvamateks maamärkideks ning
botaanikaaed oli olulise objektina kujutatud nii ajaloolistel linnaplaanidel kui ka nimetatud Kiisi (2006) uurimistöös, siis käesolevas
küsitluses nimetati neid kolme objekti vaid 6 korda. Vähese mainimise põhjuseks võib olla asjaolu, et Kikase töös loetletud maamärgid olid autori enda tõlgendus ning ei lähtutud linnaelanike
arvamusest. Kiis aga uuris Tartu linna sümboleid kooliõpilaste
kujutluses ning botaanikaaeda mainisid eelkõige algklasside
õpilased, kes külastavad seda sageli. Käesoleva küsitluse vastajatest
oli aga vaid 9 % vanuses 0–20 ning botaanikaaia tähtsus vanemate
vanuseklasside esindajate jaoks ei ole varasemalt kinnitust leidnud.
Tartu linnale omistatud hinnangud
Linnale antud hinnang on osa linna kuvandist, mistõttu peeti
vajalikuks esitada küsitluses ka küsimus „Nimetage vähemalt üks
omadussõna, mis on Teie arvates Tartule kõige iseloomulikum“,
millele laekus 728 vastust. Kuigi küsimuses seisis, et otsitakse
omadussõna, siis kogunes ka teistsuguseid vastuseid nagu näiteks
„Tartu vaim“, „väike puust linn“ või „Peeter Tulviste „Konnatiik““.
Kõik laekunud vastused on visualiseeritud Tartu kujulisel sõnapilvel (joonis 8), kus enim mainitud omadused on kujutatud
suurema kirja ning silmatorkavamate värvidega.
Kõige enam iseloomustab inimeste arvates Tartut sõna „rahulik“
(mainitud 113 korda). Tartu rahulikkusest rääkis 20. sajandi esimesel poolel ka toonane linnaarhitekt Arnold Matteus (Palamets
2003). Populaarsed vastused olid ka nooruslik ja kodune, mida
mainiti vastavalt 75 ning 41 korda. 24 inimest arvasid, et Tartu on
kompaktne. Viimast rõhutasid ka Tartu linnapea oma kõnes Tartu

138

Helen Ojamäe

ühistranspordi visioonikonverentsil ning intervjueeritud turismieksperdid (Ojamaa 2009, Klaas 2017). Sarnaselt sümbolobjekte
puudutavatele vastustele mainiti ka omadussõnade puhul palju
ülikooliga seonduvat, mistõttu on enim nimetatud sõnade seas
esindatud „nooruslik“, „tudengilinn“, „ülikoolilinn“, „akadeemiline“ ja „tark“.

Joonis 8. Sõnapilv Tartu linna omadustest.

Üldjuhul nähakse Tartut väga positiivselt ning negatiivselt iseloomustati linna vaid mõne üksiku sõnaga: „allakäinud“, „teovõimetu“, „korrumpeerunud“, „segadusseajav“, „stagneerunud“,
„laisk“ ja „uimane“. Huvitav on tähelepanek, et vaid viimane
omadus on nimetatud ühe mitte-tartlase poolt, ent kõik teised
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negatiivse konnotatsiooniga sõnad pärinesid tartlastelt endilt.
Seetõttu võib justkui öelda, et väline vaade Tartust on positiivsem
kui tartlaste enda kuvand. Negatiivseid omadussõnu nimetati vaid
31–40-aastaste ning vanemate vanusegruppide inimeste poolt,
nooremate vanusegruppide (0–20 ja 21–30) seas esinevad vaid
positiivsed sõnad, mistõttu võib arvata, et noored on Tartuga
rohkem rahul kui vanad inimesed. Omadussõnadena nimetati
vastustes ka kahte värvi – roheline ja punane. Kui esimene oli üks
populaarseimaid vastuseid (23 mainimist) ning viitas ilmselt Tartu
parkidele, mis võivad linnainimese jaoks olla ainus kokkupuutekoht
loodusega (Russ et al 2015), siis omadust „punane“ nimetas vaid
kaks inimest. Üks neist oli vastuses selgitanud, et peab silmis Tartu
paljusid punaseid telliskivihooneid. Eelnimetatud värvid andsid
inspiratsiooni ka töös kasutatud jooniste illustreerimiseks.
Tartu linnaosade sümbolobjektid
Tartu linnaosasid puudutavatele küsimustele said vastata vaid need,
kes olid ennast eelnevalt määratlenud tartlasena (432 inimest).
Linnaosasid määratlevas küsimuses ei palutud inimestel nimetada
linnaosa, kus nad elavad, vaid endaga enim seostatav linnaosa, milleks
võis olla hoopis piirkond, kus asub vastaja töökoht, kool, endine
kodukoht või kus nad mõnel muul põhjusel palju aega veedavad.
Küsimuse sõnastus võib seletada end Kesklinnaga seostavate vastajate
rohkust, sest seal asub mitmeid tihedalt külastatavaid kaubandus-,
teenindus- ning äriobjekte. Vastajate hulga poolest järgneb Annelinn,
mis on suurima elanikkonnaga linnaosa Tartus.
Seejärel paluti inimestel nimetada vähemalt üks sümboolseima
väärtusega objekt või koht selles linnaosas. Sellele küsimusele
laekus 512 vastust. Edasisest andmeanalüüsist otsustati välja jätta
Jaamamõisa, Ropka, Ropka tööstusrajooni ja Ränilinna linnaosasid
puudutavad objektid. Nendes linnaosades oli vähe vastajaid,
vastused olid väga varieeruvad ning ei eristunud ühtegi kindlat
objekti. Lisaks tuleb mainida, et inimeste jaoks on nimetatud linnaosade piirid küllaltki hägused, sest nimetati ka selliseid objekte, mis
jäävad käsitletava linnaosa piiridest välja. Näiteks nimetati Ränilinna sümbolobjektide seas Maarjamõisa linnaossa jäävat Füüsika
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Instituuti ja Ropka linnaosas asuvat Tartu kutsehariduskeskust ning
Ropka linnaosa objektide seas mainiti Karlovas paiknevat E-kaubamaja ning Ropka tööstusrajoonis asuvat Sepa jalgpallistaadionit.
Linnaosade enim nimetatud objekt on kujutatud joonisel 9. Halli
täitevärviga on kujutatud analüüsist välja jäetud Jaamamõisa, Ropka,
Ropka tööstusrajoon ning Ränilinn.

Joonis 9. Tartu linnaosade sümbolobjektid.

Võrreldes Tartu linna üldiste sümbolobjektidega, tõusid linnaosade
objektidele keskenduvates vastustes selgemini esile Kevin Lynchi
(1960) tutvustatud linnaelemendid. Enim on nimetatud maamärke,
mis on Lynchi sõnul silmatorkavad üksikobjektid nagu hooned,
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monumendid või mäed. Rohkem on nimetatud ka radu ehk
kanaleid, mida mööda inimene liigub. Sellisteks on näiteks Emajõgi, erinevad tänavad (nt Suur-Kaare, Herne, Kesk, Rüütli), sillad
(nt Inglisild, Ihaste sild, Kaarsild) ning kergliiklus- ja raudteed.
Piirkondadest ehk linnaosadest on mainitud Karlova, Supilinn ja
Kesklinn. Vähemnimetatud elemendid olid sõlmed ja ääred. Sõlmedeks ehk erinevate radade kokkupuutepunktideks võib nimetatud
vastuste seas lugeda kuue tänava risti Tähtveres, aga ka Raekoja
platsi, kus saavad kokku mitu erisuunalist tänavat. Ääred on erinevaid alasid eraldavad lineaarsed elemendid, milleks nimetatud
vastustes on näiteks Emajõe kallas ning Varikul raudteed, mis
eraldavad seda teistest linnaosadest.
Kiisi uurimistöös (2006) küsitletud kooliõpilased nimetasid Tartu
linnaga seostuvateks objektideks või kohtadeks neid, mis asuvad
nende kooli läheduses. Seevastu käesoleva töö tulemustest selgub,
et Tartu üldisteks sümbolobjektideks peetavate ning endaga enim
seostatava linnaosa sümbolobjektide vahel seos puudub. Joonisel 10
on visualiseeritud igas linnaosas vähemalt kolm enim nimetatud
Tartu sümbolobjekti. Iga objekti kuvamise eelduseks oli, et selle
nimetamise osakaal moodustas vähemalt 10% kõikidest vastustest,
mistõttu on mõnes linnaosas näidatud vähem objekte. Ringi äärealadele paigutatud erksamate värvidega objektid olid populaarsemad vastused kui tuhmimates toonides ringi sees paiknevad
objektid. Tartu Ülikooli logoga on edastatud kogu institutsiooni
kohta käivad vastused, illustratsiooniga ülikooli peahoonest aga
konkreetset hoonet silmas peetud vastused. Illustratsioon Toomkirikust sümboliseerib vastust „Toomemägi“.
Tartu üldisteks sümbolobjektideks peetavate ning endaga enim
seostatava linnaosa sümbolobjektide vahel seost ei esine. Linna
sümbolobjektideks nimetasid tartlased enda linnaosas asuvate
sümbolobjektide asemel ikkagi reeglina Kesklinnas asuvaid objekte.
Niisiis tekkis selline tugev seos vaid end Kesklinnaga seostavate
inimeste vastustes. Samuti oli kõigi Emajõega piirnevate linnaosade
inimeste populaarseimate vastuste seas Emajõgi. Teistest erines vaid
Ihaste linnaosa, kus mitte ükski vastaja ei nimetanud Tartut enim
sümboliseeriva objekti, asja või kujundina Emajõge (küll aga esines
see vastus linnaosa sümbolobjekte käsitlevas küsimuses). Siiski oli
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Emajõgi populaarne vastus ka sellega mitte piirnevates linnaosades,
mistõttu võib jõge pidada ka Tartu üldiselt tähtsaks sümbolobjektiks,
mille olulisus ei sõltu vastaja enda linnaosa asukohast. Emajõgi on
olnud lahutamatu komponent ka Tartu linna ajaloolistel linnaplaanidel. Kaks oma linnaosaga seostavat vastust oli Tartu üldiste sümbolobjektidena veel nimetatud Tammelinna puhul – „JK Tammeka“ ja
„Tartu telemast“. Annelinnas ning Ülejõel nimetati linna sümbolseimate objektide seas „kodu“. Üks end enim Karlova linnaosaga
seostav tartlane oli vastanud, et objekt, asi või kujund, mis sümboliseerib talle enim Tartut, on just nimelt Karlova. Samuti oli üks end
Raadi-Kruusamäega seostanud inimene Tartu sümbolobjektina
nimetanud Peetri kirikut. Seejuures on huvitav tähelepanek, et
linnaosas kõige sümboolsemaks objektiks nimetatud Eesti Rahva
Muuseumit ei maininud Tartu üldiste sümbolobjektide seas ükski
raadi-kruusamäelane.

Joonis 10. Tartu enim nimetatud sümbolobjektide jaotus linnaosade viisi.
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Tartu linna üldiste sümbolobjektide nimetamine on linnaosades
siiski võrdlemisi ühtlane. Olulisimaks peetakse valdavalt Tartu
Ülikooli kui institutsiooni, aga ka Kaarsild ning „Suudlevad
tudengid“ on enamuses linnaosades enim mainitute seas. Veeriku,
Ihaste ja Raadi-Kruusamäe elanikud on tähtsaks pidanud
Toomemäge. Ülejõe on ainuke linnaosa, kus enim mainitud kolme
sümbolobjekti seas on Emajõgi. Viimast nimetasid ülejõelased ka
oma linnaosa sümbolobjektiks ning jõgi ei puudunud ka käesolevas
töös vaatluse all olnud ajaloolistelt linnaplaanidelt.

Kokkuvõte
Töö tulemusena selgus, et Tartu linna olulisima sümbolobjektina
nähakse Tartu Ülikooli. Käesolevas uurimistöös käsitleti Tartu
Ülikooli ja Tartu Ülikooli peahoonet küll eraldiseisvate mõistetena,
aga ka peahoone oli üks enim nimetatud objekte. Ülikooliga seonduvad hooned olid 19. sajandi algusest alates enim rõhutatud
objektid ka ajaloolistel linnaplaanidel. Küsitluse tulemuste põhjal
saab olulisteks sümbolobjektideks pidada Emajõge, mis ei puudunud ka vaatluse all olnud linnaplaanidelt, ja jõe kaldaid ühendavat
Kaarsilda. Tähtsaks objektiks osutus eelkõige noorema generatsiooni jaoks ka „Suudlevate tudengite“ skulptuuriga kaunistatud
purskkaev. Lähiaastatel linnapilti tekkinud objektidest on küsitlusandmestiku põhjal sümboolse väärtuse omistanud vaid uus Eesti
Rahva Muuseum. Ajaloolistel kaartidel olid palju rõhutatud objektideks kirikud ja mõisad, kuid küsitlusele laekunud vastustest nähtub,
et tänapäeval neil nii suurt tähendust enam ei ole.
Hinnangute põhjal on Tartu kuvand võrdlemisi positiivne – seda
iseloomustatakse enim sõnadega rahulik, kodune, hubane, sõbralik,
ilus. Sarnaselt sümbolobjektidele tõusevad ka Tartut iseloomustavate sõnade seas esile ülikooliga seonduvad omadused nagu
„nooruslik“, „tark“, „akadeemiline“, „tudengilinn“ ja „ülikoolilinn“.
Linnaosade sümbolobjektidest tuli esile 13 linnaosade olulisemat
objekti. Lisaks selgus, et Tartu linna üldisteks sümbolobjektideks
peetavate ja endaga enim seostatava linnaosa sümbolobjektide
vahel seost ei ole ning Tartu üldisteks sümbolobjektideks peetakse
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ikkagi peamiselt Kesklinnas asuvaid objekte. Edasistes uurimustes
võiks sümbolobjektide kaardistamisesse kaasata ka käesolevas töös
sobilike andmete puudumise tõttu kõrvale jäänud linnaosad. Samuti
vajaks edasist uurimist Tartule antud hinnangute ning nimetatud
objektide vaheline seos – näiteks kas omaduse „roheline“
nimetanud inimesed väärtustavad enim ka selle värviga seonduvaid
sümbolobjekte.
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The Image of Tartu and its Cartographic
Visualization
Helen Ojamäe
Summary
The image of the city is a frequently discussed topic in urban
studies. The aim of this paper was to describe the image of Tartu
city and its change through different centuries. The image of the
city was described through its qualities and symbolic objects. The
symbolic objects of the city were discussed for the city in general
and also explained specifically in different districts of Tartu.
The theoretical part of this paper gave an overview of the definition
of symbolic objects and the image of the city and described how
they are formed. The theoretical part also discussed the
cartographic visualization methods of symbolic objects in pictorial
maps. The empirical part of this paper was carried out in two
stages. The first part was the analysis of historic city plans, where
38 pictorial maps and maps with accentuated objects from the 17th
to the 20th century were analyzed. After that, web and street
surveys about the image of Tartu were carried out. 482 answers
were collected with the web survey. The street survey was carried
out in 4 different shopping centres in Tartu and 20 answers were
collected in each shop. So an overall 562 answers were collected
with the surveys.
The result of the surveys showed that Tartu’s most symbolic object
is Tartu University. The university’s main building and different
academic buildings were emphasized on historic city plans as well.
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According to the collected survey data, symbolic objects in Tartu
are also River Emajõgi and the pedestrian bridge called Kaarsild.
For the younger generation, a very frequently mentioned object was
the sculpture of Kissing Students. Throughout centuries, objects
that were most accentuated on city plans were different churches
and manors, but according to the collected survey data they are not
so important for people nowadays.
The image of Tartu described through different characteristic
qualities was in general very positive. The city was most described
with adjectives like peaceful, homey, cosy, friendly and beautiful.
Similarly to symbolic objects, the qualities that describe Tartu were
also very university-based. So expressions like „youthful“, „smart“,
„academic“, „student city“ and „university city“ were frequently
mentioned. In addition, the most symbolic objects in 13 districts in
Tartu were also explained. It turned out that for the city’s general
symbolic objects people mostly name objects that are located in the
city centre and not in the district that they most associate
themselves with.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

PÄRNU LAHE RANNIKU KASUTUSE JA
KAITSE KOGEMUSED MÖÖDUNUD
SAJANDIL
NING TULEVIKU VALIKUD
Valdeko Palginõmm, Are Kont, Ülo Suursaar,
Hannes Tõnisson
Sissejuhatus
Pärnu on arvatavasti Eesti armastatuim kuurort, kuid ka tähtis
kalandus- ja sadamalinn (joonis 1). 2017. aasta andmeil oli linnas
39 620 elanikku, kuid suveperioodil Pärnu rahvaarv ligikaudu
kahekordistub. Kuurortlinna teeb eriliseks pikk ja lai lõunapoolse
ekspositsiooniga liivarand. See on Eesti üks suurema suvise päikesepaiste kestusega paiku, kus madala lahe vesi kiiresti soojeneb. Linn
asub Pärnu jõe laugel suudmemadalikul, kus maapinna absoluutkõrgus jääb 0 ja 8 m vahemikku. Tektooniliselt on tegemist väga
aeglaselt kerkiva (0,5 mm/a) rannikuga (Kall et al. 2016), mis on
kunagise Balti jääpaisjärve põhi. Sellest tulenevalt paikneb linn
valdavalt viirsavil, mida katavad erineva terajämedusega liivad.
Kuna Pärnu laht avaneb lõuna-edelasse, on linn eksponeeritud
valitsevatele edelatuultele ja tsüklonitega kaasnevatele tormidele.
Lisaks veetaseme tõusule on linna aeg-ajalt ohustanud ka kevadised
rüsijää pealetungid, mis takistavad jõevee voolu. Ajaloost on teada,
et näiteks 13. mail 1881 tõusis jää takistuse tõttu Pärnu jõe veetase
linnas 10 jalga (ligikaudu 3 m) (Tarand et al. 2013).
0
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Kuigi katastroofilised üleujutused on Pärnu linna aeg-ajalt tabanud
paljude sajandite vältel, on elanikkonna sündmustega kohanemisel
olnud tõsiseks takistuseks linna kirev ajalugu ja sagedased võimuvahetused (Antso et al 2013). Keskaja sündmusi kajastavad dokumendid sattusid pärast Põhjasõda Rootsi arhiividesse ja polnud
enam Pärnu elanikele kättesaadavad. Sarnane pööre toimus ka
pärast Esimest maailmasõda ja Eesti Vabariigi loomist 1918. aastal,
kui 18.–19. sajandi sündmusi kajastavad arhiividokumendid jäid
Nõukogude Venemaale. Pöördelised sündmused leidsid aset ka 20. sajandil, kui 1940. aastal sattuti NSV Liidu koosseisu ja 1991. aastal
taasiseseisvuti. Kõik need ajaloolis-poliitilised pöörded on muutnud
inimeste hoiakuid ning riigi ja linnavalitsuse tegevust üleujutustega
kohanemisel ja nende tagajärgede likvideerimisel.
Eriti ilmekalt tõi selle probleemi esile 2005. aasta jaanuaritorm, kui
veetase linnas kerkis rekordilisele kõrgusele (2,75 m). Tol ajal saadi
väga täpne ülevaade kahjude suurusest (Kont ja Tõnisson 2009).
Nii Pärnu linnas kui Eestis alustati loodusõnnetuste korral õigeaegse hoiatamise ja tagajärgede likvideerimise tervikliku süsteemi
rajamisega (Palginõmm et al 2007). Sellega seoses on viimasel
aastakümnel läbi viidud ka mitmeid teadusprojekte ja rakenduslikke
uuringuid eesmärgiga välja töötada kavad, kuidas teavitada linnavalitsust ja elanikkonda lähenevatest ohtudest, kuidas tegutseda
katastroofiliste sündmuste käigus ning kuidas võimalikult efektiivselt leevendada tekkinud negatiivseid tagajärgi. Üheks taoliseks on
BONUS programmi projekt BaltCoast, milles kaheksas osalevas
Läänemere äärses riigis rakendatakse süsteemse analüüsi meetodit
nende maade kõige haavatavamates piirkondades elu edendamiseks
ja riskantsete olukordadega toimetulekuks (Hopkins et al 2012).
Eestis valiti analüüsiks Pärnu linn ja sellega külgnevad puhkealad.

Pärnu lahe kliima ja hüdroloogia põhijooni
Hüdroloogiliselt on Pärnu laht edelasse avatud ning lehtritaoliselt
järk-järgult kitsenev ja madalduv mereala Liivi lahe kirdeosas.
Tinglikult Kihnu lõunatipu ja Kabli vahelisest joonest põhja poole
jääv ala on mõõtmetega umbes 40 x 25 km, kuid Liu ja Tahkuranna
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joonest põhja poole jääv ja selgemini eristuv lahesopp on mõõtmetega umbes 14 x 14 km ning veemahuga umbes 1 km3. Lahe suurim
sügavus kahaneb 20 meetrilt Kihnu lähistel umbes 8 meetrini LiuTahkuranna joonel ning see väheneb Pärnu suunas veelgi.
Lahte suubuva Pärnu jõe keskmine aastane äravool on umbes 2 km3,
mis arvestades lahe enda väikest veemahtu (1 km3) põhjustab
merevee madala soolsuse (0–5 ‰), kõrge troofsustaseme ning suure
reostuskoormuse. Boreaalsele kliimale omaselt ja suuremate lainete
suhtes varjatuna on Pärnu laht igal talvel vähemal või suuremal
määral jääga kaetud. Kuigi jäätingimuste loomulik aastatevaheline
varieeruvus on väga suur, siis viimase umbes 100 aasta jooksul on
keskmine jääpäevade arv Pärnu lahel kahanenud umbes 150-lt 80-le
(Orviku et al 2011). Sellise (süveneva) tendentsi põhjuseks võib
pidada globaalse soojenemisega seotud keskmise õhutemperatuuri
tõusu, mis Eestis avaldub eelkõige just talveperioodi (jaanuarist
maini) soojenemisena (Jaagus 2006). Siiski on Pärnu lahe piirkonna
põhilised meteoroloogilised ja hüdroloogilised riskid seotud eelkõige aeg-ajalt esinevate sügise või talve alguse tormidega (Suursaar et al 2015). Lisaks tavapärastele tormikahjustustele, nagu
puude murdmine, elektrikatkestused ja katuste lõhkumine, põhjustavad läänekaarest saabuvad tugevad tormid ka kuni 2–3 meetrist
lühiajalist veetaseme tõusu (tormiaju) Pärnu lahes (joonis 1) ning
ühtlasi ka Pärnu jõe veetaseme tõusu linna piirides. Tormiajuga
tavaliselt kaasneb laugete randade ja mereäärsete elurajoonide
üleujutamine, kahju hoonetele ja sõidukitele, laevateede ummistumine, randade ja luidete kulutus ning merevee sekundaarne
reostumine põhjasetete resuspensiooni ning randade uhtumise tõttu.
Ajalooline (1923–2017) meretaseme muutlikkuse ulatus on Pärnu
mareograafi andmetel olnud kuni 4 meetrit (2,75 tormiaju ja 1,25 m
tormipagu), mis loodete mõju all olevate merede ja ookeanidega
võrrelduna pole suur erinevus. Kui regulaarselt esinevate loodetega
on inimkond üldiselt kohanenud, siis Eesti rannikumeres üldjuhul
suhteliselt püsiva meretaseme foonil harvaesinev kõrge veetaseme
tõus tabab inimesi ikka ja jälle üllatuslikult. Kui kriitilist veetaset
(Pärnus kokkuleppeliselt 1,60 m üle Kroonlinna nulli) ületavaid
veeseise esineb statistiliselt üks kord 4–5 aasta jooksul, siis
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katastroofilisi üleujutusi on viimase 100 aasta jooksul esinenud vaid
kaks korda (joonis 2). Ilmselt on paarkümmend aastat paras aeg
unustamaks eelmise suure üleujutuse asjaolud ja tagajärjed, millele
on kaasa aidanud ka 20. sajandi poliitilised kursimuutused.
Kuu kõrgeim
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Joonis 1. Kuu kõrgeim veetase Pärnu mareograafi andmetel (BK77 kõrgussüsteemis ehk Kroonlinna nulli suhtes) perioodil 1923–2016. Alates
2018.a kasutatava Amsterdami nullil põhineva kõrgussüsteemi järgi oleks
need väärtused Pärnus ca 19 cm suuremad. Pikaajaline keskmine mereveetase Pärnus (BK77 süsteemis) on 2 cm. Kuu kõrgeima veetaseme tõus
lineaarse trendi järgi arvutatuna on 0,175 cm aastas ehk vaatlusperioodil
kokku umbes 15 cm.

Tuleb aga silmas pidada, et paljude kliimamudelite ja IPCC raportite (IPCC AR5 2013) järgi tormisus 21. sajandil tõenäoliselt suureneb. Samuti tõuseb 30–60 cm võrra (võib-olla ka rohkem) globaalne keskmine meretase ja sellelt tõusvalt foonilt hakkab iga tormiaju
järjest ohtlikumaks muutuma. Kuigi Pärnu asub jääaja-järgse
maakerke tsoonis, siis siinne aastakeskmine meretase pole viimasel
sajal aastal alanenud, vaid pigem natuke kõrgemale ulatunud.
Praegu ületab meretaseme tõus umbes 1 mm/a võrra maakerget
(Suursaar et al 2015). Lisaks on Pärnu piirkond alates 1950.
aastatest kuulunud lokaalse vajumise tsooni (Suursaar ja Kall
2018). Põhjavee väljapumpamisest ja setete tihenemisest põhjustatud maapinna vajumine esineb paljudes suurlinnades, milledest
suurema ulatusega ehk Veneetsias ja Sankt Peterburgis.
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Joonis 2. Pärnu mareograafi kuu kõrgeima veetaseme (1924–2016) andmeil põhinev empiiriliste korduvusperioodide graafik (rõhttelg logaritmiline). Kriitiline meretase 160 cm on ületatud keskmiselt üks kord 56 kuu
(vähem kui 5 aasta) tagant. Graafikul on tähistatud kaks mõõtmisajaloo
kõrgeimat veetaset 1967. ja 2005. aastal.

Praeguseks tuntakse suhteliselt hästi neid tüüpilisi meteoroloogilisi
tingimusi ja tsüklonite trajektoore, mis ohustavad Pärnut kõige
enam (Suursaar et al. 2006; 2018; Post ja Kõuts 2014). Need on
Põhja Atlandil polaarfrondil sündivad parasvöötme tsüklonid, mis
suudavad (peamiselt ookeani ja merede kohal liikudes) Läänemerele jõudes oma tugevuse säilitada ning mille kese möödub
Eestist 100–500 km põhja poolt suunaga läänest itta (või kirdesse).
Keskmised tormituuled (mitte puhangud) peaksid sealjuures olema
üle 20 m/s (pigem 25 m/s või rohkemgi) ning tormituule suund
eelpool kirjeldatud trajektoori korral oleks edelakaarest (mis keerab
tsükloni möödumisel läände ja lõpuks loodesse). Kaks kõige kõrgemat tormiaju (1967.a oktoobris ja 2005.a jaanuaris) esinesid lisaks
suhteliselt kõrge (50–60 cm) Läänemere keskmise nn foonitaseme
tingimustes, mille põhjustasid vahetult eelnevad tormid ehk
polaarfrondil järk-järgult arenenud tsüklonite seeriad. Siiski olnuks
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need kaks tormisündmust Pärnu mõõtmisajaloo kõrgeima veeseisuga ka nullilähedase algtaseme korral. Teisalt võib ka mitte
väga kõrge (näiteks 100–130 cm) tormiaju Läänemere kõrge veeseisu korral lokaalset kriitilist piiri kergesti ületada.

Ajalooline taust
Pärnu sai linnaõigused 1279. aastal. Pika ajaloo jooksul on linn
allunud korduvalt tugevatest tormidest tingitud üleujutustele. Kuni
Põhjasõjani toimunud sündmuste kohta talletati andmed Rootsi
arhiividesse. Pärast Põhjasõda, kui Eesti ala sattus Uusikaupunki
rahuga (1721) Vene võimu alla, polnud need ürikud enam
kättesaadavad. Seetõttu andis Peeter I välja ukaasi, et kaardistada
Eesti territooriumi mere- ja rannikualad – eelkõige militaarsetel
eesmärkidel – ja teha kindlaks sõjasadamate rajamise võimalused.
Peagi hakkasid arenema sadamad Tallinnas, Paldiskis ja Pärnus
ning paranes Vene riigi pääs Läänemerele. Juba tol ajal tehti rannikumere hüdrograafiliste uurimiste käigus kindlaks, et ebasoodsate
ilmastikutingimuste korral võib veetase Pärnu linnas kerkida kuni 4
m üle Kroonlinna nulli (Soomere 2005). Nimetatud hoiatust võeti
19. sajandi keskpaigast alates tõsiselt arvesse avalike hoonete
projekteerimisel ja ehitamisel. Sellest tulenevalt pole tol ajal rajatud
hooned saanud märkimisväärselt kannatada ka hilisemate tormide
ajal. Nii näiteks aastatel 1801, 1863 ja 1864 tõusis tormi tõttu
veetase linnas hinnanguliselt kahe meetrini, ent samas pole olnud
teateid oluliste kahjude kohta. Üksnes tänavad olid märjad ja
porised (Tarand et al. 2013).
Kuna Pärnu oli tol ajal kindluslinn, siis oli kindluse ümbruse täisehitamine seadusega keelatud ning sellele vastavalt ei tekitanud
üleujutused kahju kindlust ümbritsevale alale. Pärast Pärnu linna
väljaarvamist kindluslinnade nimistust 1832. aastal, rajati sellele
territooriumile pargid ja haljasalad (Esna 2017). Viimased on säilinud tänaseni, olles Pärnu kui rohelise linna peamiseks tunnusjooneks.
1840ndatest alates rajati Pärnu mudaravila ja linn muutus tuntud
merekuurordiks. Kuid nagu tsaariaegselt linnaplaanilt (joonis 3)
selgub, siis peale kergete suvemajade (datšade) polnud rannarajoonis mingit suuremat hoonestust ega individuaalmaju.
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XX sajandi algus. Aastatel 1923 ja 1924 tabasid Pärnut taas
tugevad tormid ja üleujutused. Taas oli tekkinud lünk varasemate
teadmiste edasiandmisel ning linnarahvast tabas halb üllatus.
Laialdane osa linnast sattus vee alla, hulk maju sai kannatada, ent
täpsem ülevaade kahjude suurusest puudub. Nende sündmustega
arvestati ning kuni Teise maailmasõja ja Nõukogude okupatsioonini
Pärnu linna ajuveest ohustatud aladele suuri hooneid ei ehitatud
ning elamuala ranna suunas ei laiendatud. Erandiks oli vaid
Rannahoone (1938) ja hotell Vaasa (1940) ehitamine.

Joonis 3. Pharuse Pärnu linnaplaan (1910ndad; http://www.digar.ee/arhiiv/et/
pildimaterjal/7488), millele on (sinisega) kantud tänapäevane 2,5 m veetõusu joon.
Tsaariajal madalamale 2–2,5 m veetõusu ulatusest praktiliselt ei ehitatud. Seevastu
tänapäevane ranna elamu- ja kuurortrajoon jääb suures osas veetõusust ohustatud
alale, kuhu on rajatud uusi tänavaid, tööstusettevõtteid ja erineva otstarbega
hooneid.

Nõukogude Eesti (1940–1991). Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt koondati paljud Pärnu linnaga seotud materjalid
kinnistesse arhiividesse, millele juurdepääs oli raskendatud. See
puudutas eriti neid hüdroloogilisi ja kartograafilisi andmeid, millel
võis olla mingigi militaarne tähtsus. Näiteks oli karistatav täpsete
mõõtkavaliste kaartide omamine ja nende kasutamine. Okupatsioonirežiim sulges avalikkusele ka valdava osa Eesti põhja- ja lääne-
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rannikust. Erandiks jäid Lääne-Eesti saarestikust sisemaa poole jäävad
alad vahemikus Haapsalust Iklani. See võimaldas Pärnu linnal areneda
tähtsaks Nõukogude Eesti kuurortlinnaks, kuhu rajati rohkelt
puhkeasutusi ja laiendati elamuala. Rannarajoonis Papli, Kuuse,
Seedri, Supeluse, Muuli, Promenaadi (praegune A. H. Tammsaare
puiestee) ja Mere puiestee piirkonnas. Uued hoonestusalad jäid
siiski meretõusust kuni 1967. aastani praktiliselt puutumata.
1967. aasta oktoobritorm tuletas järjekordselt meelde, et Pärnu on
mereäärne linn, kus aeg-ajalt võivad aset leida tugevate edelatormidega kaasnevad suured üleujutused. Fikseeriti selleks ajaks
rekordiline veetaseme tõus – 2,53 m. Tollest ajast pärit meile kättesaadav dokumentatsioon viitab, et umbes 14 miljoni rubla väärtuses
hooneid jäi üleujutatavale alale ning reaalseks tormi tekitatud
kahjuks arvutati 600 000 rubla, mis tänapäeva hindades vastaks
umbes 4,5 miljonile eurole (RPI Eesti Projekt 1981). Seda summat
peeti tolleaegses vääringus sedavõrd suureks, et käivitati Pärnu
linna tammiga kaitsmise projekt. Samas ei teavitatud avalikkust
toimunud katastroofi tegelikust ulatusest. Võib ka arvata, et külma
sõja poliitilistes tingimustes ja „oodatava“ tuumasõjaga võrreldes ei
tajutudki seda toona erilise katastroofina. Pärast tormi ilmus vaid
paar populaarteaduslikku artiklit, mis käsitlesid tuule kiirust ja
mõningaid muid looduslikke aspekte, ent mitte tekkinud kahjusid
ega nende suurust.
Siiski, innustatuna Leningradi üleujutuste kaitserajatiste plaanist,
mida hakati ellu viima 1978.a, arutati ka Pärnut kaitsva tammi
ehitamise võimalust. Pärnu linna tammiga kaitsmise idee põhines
arvutustel, et linn kaotaks aastani 2000 igal aastal 413 000 rubla,
kui seda ei ehitata. Tamm plaaniti rajada 7 km pikkuses piki randa
ja vähemalt 3 km piki jõekaldaid ülesvoolu. Tammi kõrguseks
kavandati 4 m, selle ette taheti rajada tehisrand, taha veekogumiskanal ja tammi peale autotee. See idee ei jõudnud kaugemale
eelprojekti staadiumist. Tegemist oli kuluka, eesti oludes hiigelsuure projektiga, mille elluviimist takistas riigi majanduse üldine
allakäik.
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Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi periood. Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal osa militaarse tähtsusega andmetest jäi
Venemaale. Osa andmeid neil kiiretel pöördelistel aegadel ei
pälvinud piisavalt tähelepanu või ei teatud nende olemasolust.
Uusarendustel ei osatud jällegi arvestada looduslike riskidega, mis
võiksid Pärnu linna ja selle lähiümbrust ohustada. Kehtivuse olid
kaotanud mitmed endised normatiivaktid. Nõnda rajatigi paljud
uued individuaalelamud Papli ja Seedri tänavas ning mujalgi üksnes
maapinna kõrgust arvestades ehk ca 2 meetrit madalamale üleujutustasemest. Samast perioodist leiame ka puhke- ja terviseasutusi, aga ka Tartu ülikooli Pärnu kolledži hoone. Uus meeldetuletus
toimus 9. jaanuaril 2005, kui Eesti läänerannikut tabas nn sajanditorm Gudrun, mis purustas kõik eelnenud rekordid ning mis osutus
järjekordseks halvaks üllatuseks kohalikule omavalitsusele ja
linnarahvale. Selle tormi tagajärjel tõusis Pärnu linnas veetase 2,75
m üle Kroonlinna nulli ning ujutas üle ca 8 km2 linna territooriumist
(joonis 4). Evakueeriti 400 inimest. Kahjude kompenseerimisega
pidid tegelema kindlustusfirmad. Rahvusvahelist abi andsid Norra
Buskerudi maakond, Rahvusvaheline Punane Rist ja UNICEF
(Kont ja Tõnisson 2009).
Kohe pärast tormi moodustati kriisikomisjonid, kelle ülesandeks oli
analoogsete juhtumite puhul operatiivselt juhtida elanikkonna teavitamist ja koordineerida päästetöid. Muudeti õigus- ja haldusakte,
millega tehti kohustuslikuks määrata ohualad, hinnata riske ja
koostada meetmekava ning seda mitte ainult mererannikul, vaid
kõikvõimalike veega seotud katastroofiliste sündmuste (äkktulvad,
sademevee üleujutused jms) puhul. Sündmused jaotati esinemise
tõenäosuse alusel kolme kategooriasse: väikese (kord 1000 või
enama aasta jooksul), keskmise (kord 100 või enama aasta jooksul)
ja suure tõenäosusega (kord vähem kui 100 aasta jooksul) toimuvad.
2007. aastal anti välja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv
2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta. Selle
direktiivi artiklite 4 ja 5 kohaselt kaardistati Eestis üleujutuse ohuga
tiheasustusalad, mille hulka kuulub ka Pärnu linn. Nimetatud
direktiivi vastuvõtmine kiirendas Eestis riskide analüüsi, ohualade
määramist, kaitsemeetmete väljatöötamist, seaduste muutmist ning
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ametiasutuste vastutusalade täpsustamist. Praegu on hädaolukordade
lahendamine tehtud kohustuseks Päästeametile, kellel on volitus
kaasata kõiki asutusi ja isikuid. Õigusaktidega on kehtestatud, et
Eestis moodustatakse neli regionaalset kriisikomisjoni ja üle 40 000
elanike arvuga kohalikes omavalitsustes moodustatakse oma kriisikomisjon, mida Pärnus juhib linnapea. Ohust teavitamine on Keskkonnaagentuuri pädevuses. Kriisiolukorras tegutsemise ja teavitamise
juhendid on õigusaktidena kinnitatud. Pärnu linna jaoks on
kehtestatud kriitiliseks veetõusu tasemeks 1,6 m üle keskmise taseme
(Kroonlinna nulli järgi), mille puhul hakkab tööle kriisikomisjon.

Joonis 4. Üleujutus Pärnus Papli tänaval 9. jaanuaril 2005. J. Ramezi foto.

Valikud tulevikuks
Pärast 2005. aasta jaanuaritormi käivitati lisaks eelpool loetletud
kaitsemeetmetele ka internetis jälgitav avalik meretaseme infosüsteem (http://on-line.msi.ttu.ee/?jaam=parnu), kus inimesed
saavad jälgida meretaseme muutusi reaalajas ning prognoosi
järgmiseks 36 tunniks. Vastavat mudelit täiendatakse kolm korda
ööpäevas. Kriitilist veetaset Pärnu jaoks (1,6 m üle keskmise)
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kujutatakse seal graafiliselt, et oleks selge, millal olukord võib
ohtlikuks muutuda. Kõik taolised meetmed on kohalikele elanikele
suureks abiks ettevalmistumisel üleujutuseks.
Mõnede teadusprojektide raames on lähiminevikus püütud välja
töötada ettepanekuid ja võimalikke ehitustehnilisi meetmeid, kuidas
kõrget ajuvee taset alandada. Ühe võimalusena uuriti, kui palju on
võimalik veetaset Pärnu lahes alandada, kui vett juhtida ümbritsevatele madalatele (märg)aladele, sealhulgas 1938. aastal ehitatud
Audru poldrile, mis on olnud viimased paarkümmend aastat
sihtotstarbelise kasutuseta (joonis 5). Kartograafiline analüüs ja
arvutused näitasid, et maksimaalse võimaliku vee suunamise korral
poldrile alaneks veetase Pärnu lahes vähem kui 10 cm.

Joonis 5. Pärnu lahe ranniku suurim üleujutatav ala kõige ebasoodsama
stsenaariumi – globaalne meretõus 21. sajandi lõpuks umbes 0,6 m ja
võimalik äärmuslik tormiaju 3,4 m, kokku 4 m meretaseme tõusu – korral.

Eelmise sajandi 80ndate aastate algul kavandatud tammi projekti
kaasaegne analüüs on näidanud, et ainuüksi tammi rajamise
maksumus ületaks oluliselt kahju, mida oleks võimalik tammi abil
järgneva 100 aasta jooksul ära hoida. Nõukogude aja looduslike
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ressursside majanduslikud hinnangud erinesid väga palju tänastest.
Tol ajal puudusid ka keskkonnamõju hinnangud tänapäeva mõistes.
Tammi rajamise puhul ei arvestatud võimaliku kliimamuutusega
ega sellega, kui kõrgele võiks veetase Pärnu lahes tõusta näiteks 50
aasta pärast. Ka ei olnud arvesse võetud tammi remondi- ja ekspluatatsioonikulusid. Et välja pakkuda Pärnu jaoks kõige mõistlikumaid ja ka rahaliselt vastuvõetavaid lahendusi toimetulekuks
suurte üleujutustega tulevikus, kasutati BaltCoast projekti raames
süsteemse analüüsi meetodit (System Approach Framework, lüh.
SAF), mis on välja töötatud Euroopa Liidu enam kui 50 uurimisinstituudi ja ülikooli teadlaste koostöös ning mille eesmärk on anda
teaduslikult põhjendatud soovitusi kohalikele omavalitsustele
rannikute optimaalsel majandamisel ja selle ressursside mõistlikul
kasutamisel (Hopkins et al 2012).
Laias laastus jaotatakse merevee tõusu puhuks ette nähtud
tegevusviisid nn kõvadeks ja pehmeteks (hard and soft protection
measures). Esimese moodustavad erinevate vesiehitiste nagu
tammid, müürid, lüüsid, veelaskmed, pumplad jne rajamine. Teisel
puhul püütakse olukorraga kohaneda ja tagajärgi pehmendada,
kasutades looduslikke ning pool-looduslikke võtteid nagu vee
hajutamine üleujutatavatele naaberaladele, samuti randade
„toitmine“ mujalt kohaletoodud liivaga (beach nourishment) ning
luidete kõrgendamine. Lõpuks jääb ka võimalus taanduda (retreat)
ehk vähendada üleujutusalal aktiivset inimtegevust.
Kliimamuutustega kohanemise ja võimalike kaitsemeetmete rakendamise analüüs on näidanud, et Pärnu puhul hiiglaslike kaitseehitiste rajamine pole otstarbekas ega ka esteetiliselt vastuvõetav.
Selle asemel tuleb pöörata suuremat tähelepanu pehmete ehk
kohanemisvõtete rakendamisele.
Üheks oluliseks meetmeks on riskialade kujunemise ennetamine,
mis tähendab uute ehitiste rajamise piiramist ja hoonete soklikorruse minimaalse kõrguse määramist; Pärnus on selleks kõrguseks kehtestatud 3 m. Sellega tuleb arvestada ka optimaalse maakasutuse planeerimisel. Väga oluline on üleujutusteks valmisoleku
tagamine, mille hulka kuuluvad juba eespool mainitud üleujutuste
täpsem prognoosimine, elanikkonna õigeaegne teavitamine ning
evakuatsiooniplaanide koostamine ja rakendamine. Kindlasti on
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vaja rakendada mitmesuguseid uurimuslikke meetmeid, sealhulgas
ehitustegevuse mõju hindamist keskkonnale laiemalt, aga ka parima
võimaliku ehitustegevuse tehnilise sobivuse uuringuid. Vajalikud
on nii teadus- kui ka arendusuuringud, nagu näiteks kliimamuutuste
mõju analüüs järgnevateks kümnenditeks.
BaltCoast projekti raames süsteemse analüüsi meetodit rakendades
jõuti tõdemuseni, et on olemas veel mitmeid võrdlemisi lihtsasti
rakendatavaid meetmeid, mis aitaksid vähendada võimalikku
materiaalset kahju ning olla paremini valmis tulevasteks suurteks
üleujutusteks. 2005. aasta tormi kogemustest selgus, et umbes 20 %
kahjudest oli põhjustatud soolasest mereveest, mis kahjustas
eelkõige tarbeelektroonikat, sh eriti autode elektroonilisi seadmeid
enam kui 3 miljoni euro väärtuses. Elamutes olnud mitmesuguseid
instrumente ja aparaate, mis samuti said suurel määral kahjustatud,
oleks saanud etteteatamisel kergesti tõsta ohutusse kõrgusse.
Elanike paremal teavitamisel ja kohaliku omavalitsuse kaasabil
oleks võimalik taolisi kahjusid vähendada umbes 50 % võrra.
Kindlasti vajaks ajakohastamist kanalisatsioonisüsteem, mis võimaldaks üleujutuse korral sulgeda tagasivoolu. See vähendaks
võimalikku üleujutust neis kohtades, mis jäävad kõrgemate alade
taha, ent ujutatakse üle kanalisatsioonitorustikes vastassuunas voolava veega. Kuna raskete tagajärgedega tormid ning nendega kaasnevad suured üleujutused on toimunud võrdlemisi ebaregulaarselt,
siis on mõneti loomulik, et inimeste valmisolek taolisteks sündmusteks on vahepealse rahulikuma aja jooksul vähenenud ning ohutunne hajunud. On selgunud, et tavakodanikel napib tänini teadmisi,
kuidas tegutseda kriitilises olukorras parimal võimalikul viisil.
Seetõttu on ettepanek tähistada Pärnu linna tänavatel need alad, mis
ujutatakse üle nii kriitilise meretaseme tõusu (1,6 m) kui senise
maksimaalse taseme (2,75 m) korral, et inimestel oleks silme ees,
missuguses ohutsoonis nad parasjagu viibivad (joonis 6). Tähistus
peaks olema selline, mis ei segaks igapäevast liiklust. 2005. aasta
jaanuaritormiga üleujutatud tänavate kogupikkus oli pisut üle 35
km. Potentsiaalselt üleujutatavate alade markeerimine Pärnu linnas
läheks maksma ca 20 000 eurot. Ohutsoonis olevatele postidele,
taradele ja hoonetele võiks märkida ka vastavate veetasemete
jooned kas värviga või kleebistena, milleks kuluks umbes 2000
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eurot. Eeldatavasti kasvab tulevikus ka sotsiaalmeedia platvormidele loodud rakenduste ja mobiiliäppide roll.
Päästeteenistuse koosseisus võiks olla rühm, kes aitaks läheneva
üleujutuse korral eakaid ja muid abivajavaid elanikke elektroonikaseadmete, aga võimaluse korral ka mööbli ümberpaigutamisel ohutule kõrgusele. Sama teenistus võiks tegeleda ka pikemaks ajaks
ohutsooni pargitud autode teisaldamisega. See oleks ühekordne
tegevus konkreetses kriitilises olukorras. Intervjuust Päästeameti
valmisoleku büroo juhiga selgus, et sellist moodust on juba väiksemate sündmuste korral kasutatud, ent tõsisemateks olukordadeks ei
jagu praegu veel ressurssi. Samuti selgus, et paljud inimesed ei võta
hoiatusi tõsiselt ega luba oma sõidukeid teisaldada. Sageli osutub
probleemseks sihtgrupiks Pärnus kinnisvara omavad välismaalased,
kellel puuduvad taustateadmised siinsetest oludest.
Võimalike ohtlike olukordadega peaks kurssi viima ka lapsed, nii
lasteaedades kui ka koolides. Selleks tuleks luua atraktiivseid
rollimänge, mille läbimängimisel tekiks lastel ettekujutus ja reaalne
kogemuse sellest, kuidas tegutseda erinevates kriitilistes olukordades kõige mõistlikumalt, sh võimaluse korral teisi abistavalt.
Kui kõik loetletud meetmete rakendamisega seotud kulud kokku
võtta, tuleks see neli korda odavam, kui 2005. aasta tormis tekitatud
kahju ainuüksi autodele. Saja aasta perspektiivis oleksid vastavad
kulutused ca 60 korda madalamad kui kaitsetammi ehitus. On
avaldatud ka arvamust, et kuna Eesti asustus on suhteliselt hõre, siis
võime tuleva 50–100 aasta jooksul näha püsivast aeglasest meretõusust tingituna suuresti iseregulatsiooni korras toimuvat üleujutusohtlike alade järkjärgulist hülgamist või nende alade kasutusviisi muutumist. Erinevate huvigruppidega kohtumistelt on selgunud, et nn järkjärguline taganemine Pärnu linnas ei ole mõeldav,
sest sellega kaasneks Pärnu kui kuurortlinna identiteedi kahjustumine või lausa kadu.
Elanikkonna parem teavitamine võimalikest tugevatest tormidest ja
nendega kaasnevatest üleujutustest ning mitmesuguste lihtsate
meetmete rakendamine, mis aitaks ära hoida inimohvreid ja vähendada võimalikke kahjusid, on leidnud paljude Pärnu linnas tegutsevate huvirühmade toetuse. Nimetatud meetmed on suhteliselt
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odavad ning samas otstarbekad ega kahjusta Pärnu kui kuurortlinna
elanike identiteeti. Neid on tutvustatud juba 2017. aastal ajalehes
„Pärnu Postimees“ ning käesoleva aasta algul ka Pärnu linnavalitsuses. Tehtud ettepanekute juurutamine võib aga võtta aega,
sest hiljuti kogu Eestis toimunud haldusreform puudutas oluliselt ka
Pärnu linna ja selle lähiümbrust.

Joonis 6. Kikivarvul seisev inimene näitab Pärnu Vallikääru memoriaalveemõõdulatil kui kõrgele tõusis meretase 1967.a oktoobritormi ja 2005.a
jaanuaritormi ajal.

Kokkuvõte
Eesti tähtsaim kuurortlinn Pärnu on oma geograafilise asendi tõttu
üks haavatavamaid asulaid kliimamuutuse ja sellega kaasneva
tormisuse ning meretaseme tõusu korral. Linn on oma pika ajaloo
vältel olnud korduvalt ajuveest üle ujutatud. Kahjuks on Pärnu
sarnaselt Eestiga tervikuna väga kireva ajalooga ning allunud
paljudele pöördelistele poliitilistele ja sotsiaal-majanduslikele
muutustele. Nende muutustega on sageli kaasnenud erakordsete
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looduslike protsesside ettenägemise ja nende mõju adekvaatse
hindamise katkemine. Tagajärjeks on ikka ja jälle olnud puudulik
ettevalmistus lähenevast looduskatastroofist teavitamisel ning
koordineerimata tegutsemine kriisiolukorras. Tormid ja nendega
kaasnenud üleujutused on ikka ja jälle tabanud linna üllatuslikult,
millega on kaasnenud suur majanduslik kahju infrastruktuurile,
turismimajandusele, sotsiaalsele heaolule, aga ka kahju keskkonnale. Selliste sündmuste vältimiseks ja nende mõju pehmendamiseks on viimasel aastakümnel algatatud hulk teadusuuringuid,
sotsiaal- ja majandusprojekte eesmärgiga välja töötada igakülgne
abinõude süsteem erakordsete üleujutuste õigeaegseks teavitamiseks ja koordineeritud tegevuseks negatiivsete tagajärgede ennetamisel ja likvideerimisel.

Tänusõnad
Uurimust on toetanud Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi
projekt IUT18-9, Eesti Teadusagentuuri projekt PUT1439 ning
BONUS call 2014 projekt BaltCoast. Meretaseme andmete eest
avaldame tänu Eesti Keskkonnaagentuurile.
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Pärnu lahe ranniku kasutuse ja kaitse kogemused möödunud sajandi…

Coastal Management Practice Over the Last Cebtury
and Options for the Future in Pärnu City
Valdeko Palginõmm, Are Kont, Ülo Suursaar,
Hannes Tõnisson
Summary
Pärnu is a very attractive city in Estonia for recreation due to the
excellent sandy beach with relevant infrastructure and welldeveloped services, spas, etc. Due to changes in atmospheric
circulation and warmer winters, the frequency of strong westerly
storms associated with high sea level in ice-free sea conditions has
increased over the last half-century on the western coast of Estonia
including in Pärnu City. During the last 100 years Pärnu has
suffered from two remarkably high storm surges and associated
inundations – in 1967 (2.53 m above mean sea level) and in 2005
(2.75 m). In January, 2005 about 8 km2 of the city was inundated
and a lot of damage caused.
This paper affronts the problem of coastal floods in Pärnu,
analyzing their increase and variability mainly over the last century.
It gives a short overview of the attitude of people and activities of
local authorities in application of adaptation measures to extreme
events in the region pointing out their strong dependence on abrupt
political and socio-economic changes in the society. The paper
analyzes different action plans in order to protect the city against
floods, which may get even more disastrous due to climate change
induced sea level rise. Our analysis showed that application of
adaptation measures seems to be the most reasonable option for
Pärnu, while the expenses on building a protective dam exceeds the
potentially avoidable losses. Dissipation of storm surge water over
adjacent low-lying uninhabited territories would not give any clear
effect reducing the high water level only by less than 10 centimetres
as maximum. In case of adapting to sea level rise and temporary
floods, a more efficient warning system and better communication
between the authorities and the local people are needed. It is an
urgent task to inform the developers, tourism entrepreneurs and the
local people about the possible risks of future climates.
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VILSANDI RAHVUSPARGI MAAKASUTUSE
MUUTUSED VIIMASEL SAJAL AASTAL
Maaria Semm, Arvo Järvet ja Kalev Sepp
Sissejuhatus
Saaremaa looderannikul olev Vilsandi rahvuspark (RP) on Eesti
vanima kaitstava looduse esindusala. 14. augustil 1910 moodustati
Vaika kaljusaarte loodusreservaat linnustiku kaitseks, mis oli
esimene kaitstav ala Baltikumis. 1957. aastal võeti seadusega kaitse
alla Vaika saared ja Vilsandi saare loodeosa, loodi Vaika Riiklik
Looduskaitseala, mis 1971. aastal nimetati Vilsandi Riiklikuks
Looduskaitsealaks. Vilsandi looduskaitseala, mis reorganiseeriti
rahvuspargiks 1993. aastal, eesmärgiks on rannikumaastike ja
kultuuripärandi kaitse. Tänapäevase Vilsandi RP pindala on EELIS
andmeil 238,8 km2, millest maismaa moodustab 76,46 km2 ehk
32,0%1. Ülejäänud osa – 162,3 km2 hõlmab veeala. Siseveekogude
(järvede) pindala on kokku 2,85 km2. Maakasutuse muutuste
andmebaasi loomisel, mis põhines erinevate kaartide digitaliseerimisel, saadi Vilsandi RP maismaa pindalaks (koos siseveekogudega) 76,43 km2.
Vilsandi rahvuspargi territoorium koosneb kolmest lahustükist
(Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava... 2012): 182,3 km2 suurune
põhiosa, millest põhjapoole jääb Kõruse-Harilaiu (54,6 km2) ning
1

Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskavas aastaiks 2012–2016 on RP
üldpindala märgitud 237,60 km2 ning maismaa ala 74,97 km2.
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lõunasse väike Naistekivimaa lahustükk (0,66 km2). Rahvuspargis
on viis loodusreservaati kogupindalaga 8,7 km2, kus tagatakse
koosluste säilimine üksnes looduslike protsesside tulemusena.
Sihtkaitsevööndis on 14 mittemajandatavat ja 8 majandatavat
alavööndit, mis on loodud seal väljakujunenud või kujundatavate
looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Rahvuspargi
piiranguvöönd jaguneb kuueks alavööndiks, kus majandustegevus
on kaitse-eeskirja kohaselt lubatud. Rahvuspargi jaotus kaitserežiimi vööndite viisi on esitatud joonisel 1. Lisaks on Vilsandi
rahvuspark arvatud 2004. aastal Natura 2000 võrgustiku linnu- ja
loodusalaks.

Joonis 1. Vasakul: Vilsandi rahvuspargi maastikuline jaotus, paremal: kaitserežiimi vööndid. Maismaa ja mere piiranguvöönd on kaitserežiimi tsoneeringu järgi ühine vöönd.

Käesoleva artikli aluseks oli rakendusuuring, mille käigus koostati
maakatte digitaalne andmebaas. Vilsandi RP maastikumuutuste
analüüs tehti 2014.a EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnakaitse
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instituudis Keskkonnaametiga kooskõlastatud lähteülesande alusel.
Töö tulemusena saadi MapInfo formaadis andmebaas koos kaardimaterjaliga, mis kajastab aastail 1900–2009 aset leidnud maakasutuse muutusi või püsivust ning soovitusi maastikuhoolduslikeks töödeks väärtusklasside viisi, arvestades ajaloolist maakasutust. Lisaks on loodud Vilsandi rahvuspargi kõiki kaardikihte ja
neist tuletatud teemakaarte hõlmav töökeskkond.

Materjal ja metoodika
Maastikumuutuste analüüsil kasutati traditsioonilist kaardikihtide
võrdlemise meetodit, et teha kindlaks maakasutusviiside (maakatte)
omavahelised muutused. Maakattena vaadeldi loodusolude ning
tänapäevase ja mineviku maakasutuse koosmõjul kujunenud
maapinna kattekihti. Enamasti on maakatte tüübid seotud loodusliku taimkattega (mets, soo, roostik), aga ka inimese loodud ehitistega (teed, hoonestusalad) või need on määratud kasutusviisi
järgi: põld, rohumaa, puisniit ja -karjamaa jne. Käesolevas artiklis
analüüsitakse Vilsandi rahvuspargis maismaa osa, lähtudes praegusest rahvuspargi maismaa kontuurist.
Kaartidelt digitaliseeriti maakasutuse/maakatte muutused; nullpunktiks on praegune olukord – põhikaart. Kasutati „korrigeerivat
vektoriseerimist“ – näiteks kui põhikaardil on metsa piiriks kraav,
siis vajadusel nihutati ka vanemal kaardil mets ja kraav samasse
paika, kuigi aluskaardil võib situatsioonis nihe esineda. Vektorandmete topoloogia rangele korrasolekule rõhku ei pandud, kaardipilt on korrektne (ilma siilude, aukude ja kattuvusteta) mõõtkava
1 : 10 000 puhul. Pindobjektide miinimum-mõõduks on mõõtkavas
1 : 10 000 kaartide puhul asulates 0,1 ha ja väljaspool asulaid üks
ha, mõõtkavas 1 : 50 000 kaartide puhul olenevalt situatsioonist
6–25 ha. Vajadusel digitaliseeriti lähtuvalt situatsioonist ka väiksemaid objekte. Nendest pindala miinimummõõtudest on lähtutud
nähtuste muutuste tuvastamisel. See tähendab, et näit 1 : 50 000
mõõtkava puhul on palju väikseid alasid, mida pole omaette üksusena vaadeldud – näiteks väikesed metsatukad heinamaadel.
Nõukogude topokaartidel ei ole eristatud põldu, rohumaad ega
muud lagedat ala. Need alad said sama lageala tüübi, mis oli 1980.
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aastate katastrikaardil ning tüübi numbrit ei muudetud. Peale
rahvuspargi territooriumi vaadeldi ka selle välispiirist kuni 500
meetri kaugusele ulatuvat ala, mis on käsitletav rahvuspargiga
funktsionaalselt seotud vööndina. Kaardikihtide digitaliseerimise
võtteid ja maakasutuse muutuste uurimise metoodikat on tutvustatud varem EGSi aastaraamatus ilmunud artiklites (Semm jt
2015, 2016, 2017).
Koostatud andmebaasis ja tsoneeringu tulemustes võib esineda
kõrvalekaldeid võrreldes tegeliku olukorraga, kuid nii ulatusliku ja
peamiselt kaardiandmetel põhineva andmemahu puhul on see
mõistetav. Oluline on siinkohal rõhutada, et tänapäevaseim kasutatud kaardimaterjal on aastaist 2004–2009 ning tulemustes ei
kajastu pärast seda toimunud muutused.
Vilsandi rahvuspargi maakasutuse dünaamika uurimiseks kasutatud
kaardid hõlmavad umbes saja-aastase ajavahemiku ning kasutati
järgmisi kaarte:
 põhikaart 1 : 10 000, 2004–2009;
 Eesti baaskaart 1 : 50 000, 1998–1999;
 katastrikaart 1 : 10 000, 1978–1989;
 NLiidu topokaart 1 : 25 000, 1961–1965;
 NLiidu topokaart 1 : 25 000, 1945–1947;
 Vene üheverstane kaart 1 : 42 000, 1890–1914.
Erinevatel aluskaartidel on nähtuste osas erinevusi kaardistamise
metoodikas. Näiteks Eesti baaskaardil ei ole eristatud põõsastiku
maakattetüüpi; tõenäoliselt on põõsastikud kaardistatud metsana.
Andmetabelites ja joonistel on põõsastike puuduv pindala asendatud varasemal kaardil (katastrikaardil) ja hilisemal kaardil (põhikaardil) toodud põõsastike keskmise pindalaga.
Vilsandi rahvuspargi maakasutusmustreid ja maakasutuses/
maakattes toimunud muutusi alates 20. sajandi alguskümnendist,
analüüsiti 25–50 aastase ajasammuga kaartidel mõõtkavas mitte
üldisemalt kui 1 : 50 000. Maakatte/maakasutuse püsivust hinnati
võrreldes 1940. aastate talumaastike maakasutusega, sest selle
perioodi põllumajandusmaastikku (ka külamaastik) loetakse traditsiooniliseks maastikuks ehk pärandmaastikuks (Hellström 2001).
Lisaks annab 1940. aastate maastikumuster ettekujutuse rahvus-
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pargi kaitseala (looduskaitseala) moodustamise eelsest olukorrast.
Omavahel võrreldi vanima kaardi situatsiooni uuema kaardi situatsiooniga (võrreldes järgmise, NLiidu topokaardiga, kahe kaardi
vahel suuri erinevusi maakatte muutuses ei esinenud). Püsinud
maakatte hulka arvati alad, mille praegune maakattetüüp võrreldes
varasemate kaartidega ei ole muutunud.
Sama maakattetüübi püsimisest on mõnikord olulisem maastiku
avatuse püsimine. Kui rohumaa on kaardistatud lageda alana või
põld rohumaana, on avatud maastik säilinud. Avatud maastiku
muutus suletud maastiku suunas on arvestatud olulise muutusena
(näiteks rohumaade metsastumine). Tegelikult on niisuguseks
maastikumuutuseks ka rohumaa muutus põõsastikuks. Kuigi tegu
võib olla endiselt suhteliselt avatud maastikutüübiga, on ainult
kaardi järgi keeruline eristada hõredaid loopealseid tihedatest
kadastikest. Muutusena on kaardistatud mere alt vabanenud alad,
mis alates katastrikaardist (1970. aastate teisest poolest) on arvestatud peamiselt lageda alana.

Rahvuspargi maastike kujunemine
Vilsandi rahvuspargi looduslikud tingimused määravad ära
aluspõhjakivimid ja merega seotud rannaprotsessid. Põhja-lõunasuunaliselt arvestades on rahvuspargi alal tegemist nelja Siluri
ladestikku kuuluva karbonaatkivimitest koosneva lademe avamusalaga. Jaani lade on Saaremaal paljanduvaist lademeist vanim ja
põhjapoolseim ning Vilsandi RP alal on selle lademe avamusala
Harilaiu poolsaarel. Jaani lademele järgneb lõuna pool Jaagarahu
lademe avamusala, mille kivimid on dolomitiseerunud ning moodustavad kulutusele väga vastupidavaid selge kihituseta urbseid
bioherme Vilsandil, Vaikadel, Loonalaiul jt laidudel. Tuntud on
Jaagarahu paemurd, mis on lademe tüüpläbilõikeks ja kus hakati
ehituskivi murdma 1920. aastatel.
Rahvuspargi Saaremaa osas on oluline tähtsus Rootsiküla lademe
dolomiidistunud kivimitel, mille saarelised aluspõhjakõrgendid on
esindatud kõigil suurematel poolsaartel (Papisaare, Kuusnõmme,
Eeriksaare ja Elda), moodustades nende kõrgema keskosa geoloogilise tuumiku ja millel olevad põllud võib lugeda põlispõldudeks
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(joonis 2). Atla ja Karala ümbruses paljanduvad juba Ülem-Siluri
ladestikku kuuluvad Paadla lademe kivimid, mis on samuti
kulutusele vastupidavad ning Atla-Karala kant on maastikuliselt
tuntud paeloodudena.

Joonis 2. Põld Elda poolsaarel Varjamäel, mis põlluna näidatud kõigil
kaartidel. Paremal kaugemal üleminek rohumaa–põõsastik–mets; ees paremal ruderaaltaimestik, mis kujunenud mahajäetud silotranšee juures.

Loode-Saaremaa rannik, mis on liigestatud lahtedest, poolsaartest
ja arvukatest saartest, sarnaneb Vilsandi rahvuspargi piiresse jääval
rannikumaal lahtede rohkuse poolest Eesti põhjarannikult tuttava
Lahemaaga. Nende kahe piirkonna sarnasus kaardipildis on sedavõrd suur, et võime vaadeldavat ala nimetada Eesti teiseks Lahemaaks (joonis 1). Ranniku liigestus on selgelt loode-kagu suunaline, mida näitavad kaugele merre ulatuvad poolsaared ja nendevahelised sügavalt maismaasse tungivad tugevasti liigestatud rannajoonega lahed. Lahtedest on Kuusnõmme laht peaaegu täielikult
maismaast – saartest ja poolsaartest – ümbritsetud. Lahtedele ja
poolsaartele lisandub suurel arvul erinevas arengujärgus saarekesi,
mis on kerkinud üle merepinna jääajajärgse maapinna tõusu tulemusena, mille kiirus tänapäeval arvestatakse 2 mm aastas. Saarte
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vanus, mõõtmed ja maastikuline ilme on väga erinev. Vilsandi kui
kõige suurema saare iga on mitu tuhat aastat. Paljud rahvuspargi
laiud on tõusnud merest viimasel aastatuhandel. Kuid rohkesti
esineb väikesi laide ja karisid, mis keskmise veeseisu ajal on
saared, kuid millest tormi korral vesi üle käib.
Väikesed saared koosnevad valdavalt rähast ja klibust ning neil on
rohkesti rändkive. Mandrilähedased ja lahesoppides olevad saared
(kared, rahud ja laiud) on tunduvalt vähem allutatud merelainetuse
mõjule ja nende pinnakate on kahekihiline – ülemise meresetetest
koosneva kihi all on peamiselt moreensest materjalist koosnev
alumine ja tüsedam kiht. Maapind on kamardunud ning seetõttu
toimub neil laidudel taimkatte areng sujuvamalt ja rahulikumalt,
olenedes suurel määral vee- ja rannikulindude asurkondade ümberpaiknemisest ja arvukusest (Rebassoo 1983).
Vilsandi on Saaremaa looderannikul paiknevaist saartest suurim ja
vanim – kerkinud merest viimase 2000–3000 aasta jooksul ning
seetõttu ka kõige mitmekesisema maastikulise struktuuriga. Vilsandil on esindatud nii noored, alles kujunevad, kui ka vanemad, juba
stabiliseerunud maastikud. Vilsandi saare maastike kujunemine on
seotud aluspõhjaks oleva pae vahetu mõjuga. Jaagarahu lademe
paas paljandub paljudes kohtades mererannas ning ulatub saare
lääne- ja põhjaosas rahkjast paest kõrgenditena maapinnale; saare
kõrgeim koht on 7,6 m ü.m.p. Pinnakattes domineerib munakaline
kruus ja klibu, millest saare kesk- ja lõunaosas on kuhjatud ulatuslikud rannavallid. Neist esinduslikum on 2–3 m kõrgune seljak, mis
läbib Suur-Vilsandit läänest itta. Väike-Vilsandit läbib lääneosas
loode-kagusuunaline künnis. Kohati, peamiselt madalatel tasastel
aladel on pinnakatteks mereliiv (Vahemere ümbruses ja VäikeVilsandi lõunaosas), kuid liivast mereranda on Vilsandil siiski vähe.
Savi leidub ainult vähestes kohtades – Vikatil ning Väike-Vilsandi
lõunarannal.
Mullastik
Põllumajandusmaa looduslikud tingimused ja kasutussobivus on
põhiliselt iseloomustatavad mullastikuga, mis on rahvuspargi kolmes
maastikulises piirkonnas nii tüpoloogiliselt koosseisult kui ka
struktuurilt üsna ühetaoline, kui mitte arvestada Harilaiu liivasel
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pinnal kujunenud mullastiku erisusi. Mullastikuliselt jääb vaadeldav
ala Lümanda mullastiku mikrorajooni. Domineerivad paepealsed,
klibu-rähkmullad ja kamar-gleimullad; tähtsal kohal on ka soolakulised rannamullad. Muldade looduslik viljakus on madal, eriti
põllumaal.
Vilsandi rahvuspargi mullastiku iseloomustamisel on kasutatud
Maa-ameti muldade kaardikihi andmeid. Suhteliselt hiljuti merest
kerkinud aladel ei ole mulda veel kujunenud ja sellest tulenevalt on
mullakaardil „valgeid laike“ kokku 574 ha suurusel alal, mis
moodustab rahvuspargi maismaa pindalast 7,5 %. Rahvuspargi
mullastikus on suurema osatähtsusega kolm mullatüüpi: karbonaatsed mullad, gleimullad ja rannikumullad, mis kokku moodustavad ligi 85 % rahvuspargi mullastikuliselt uuritud alast (tabel 1).
Valitsevateks muldadeks on karbonaatsed mullad ehk rendsiinad
(49 %), millele järgnevad gleimullad (21 %) ja rannikumullad
(15 %). Rannikumuldade osatähtsus on suurem saartel, laidudel ja
poolsaarte rannikul, kus mullateke on mere vahetu mõju all.
Tabel 1. Vilsandi rahvuspargi mullatüüpide jaotus Maa-ameti mullastiku
kaardi andmeil.
Poolsaared

Vilsandi

Laiud

KOKKU

Karbonaatsed
mullad

2847

531

137

3515

Pruunmullad

344

80

5

429

Leetunud mullad

116

23

Leedemullad

399

Gleimullad

1328

Mullatüüp

139
399

112

52

1492

Turvastunud mullad

18

18

Soomullad

27

27

Rannikumullad

863

135

52

1050

Kaardistamata ala

351

62

161

574

KOKKU

6293

943

407

7643

Kui rahvuspargi Saaremaa osas moodustavad rendsiinadest suurema osa rähkmullad – 1613 ha ehk 57 %, siis Vilsandi saarel on
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rendsiinade rühmas suures ülekaalus paepealsed mullad – 78 %.
Väga õhukesed paepealsed mullad tüsedusega 5–10 cm on kohati
kujunenud vahetult pae pinnal, kus pinnakatte setted üldse
puuduvad (Vilsandi saare keskosas, laiguti ka Atla ümbruses).
Taolised alad on enamikus püsinud loometsana või loodusliku
karjamaana. Kibu- ja rähkmuldi on Vilsandil peaaegu võrdselt,
vastavalt 58 ja 64 ha. Mõistagi on mullastikus arvestamata klibuvallid, mis kohati on taimestunud, kuid mulda pole veel kujunenud,
rääkimata neist klibuvallidest, mis on kohati täiesti paljad.
Aluspõhja pae mõju on suur ka gleimuldade levikule, sest rahvuspargi Saaremaa osas on rähkseid gleimuldi ja paepealseid gleimuldi
kokku 870 ha ehk ligi 2/3 gleimuldade pindalast. Vilsandil esinevad
gleimullad (112 ha) on kujunenud maapinnalähedase paese aluspõhja mõjul, kusjuures domineerivad õhukesed paepealsed ja
koreserikkad rähksed gleimullad. Võib arvestada, et kolmveerand
Vilsandi rahvuspargi muldadest on geneetiliselt seotud karbonaatse
aluspõhja kivimitega või selle murendmaterjaliga.
Vilsandi rahvuspargi teiste piirkondadega võrreldes on erinev
Harilaiu mullastik, kus domineerivad tüüpilised leedemullad, lisaks
maapinna väikestes nõgudes ja taimestunud rannavallide vahel, kust
sademevee äravalgumine on takistatud, ka leetunud gleimullad.
Rannal, merevee mõjualal, esinevad kitsa ribana sooldunud
primitiivsed mullad. Harilaiu ja selle kaela piirkonna liivmuldadele on
kohati iseloomulik paeklibuveerise ja kruusa suhteliselt suur osakaal.
Taimkate ja maakasutus
Vilsandi rahvuspargi saarte taimekoosluste dünaamikat põhjustavad
faktorid võib jaotada a) looduslikeks: geoloogilised ja mullastikulised tingimused, maa tõus, mere tegevus, kliima, lindude mõju,
ja b) antropogeenseteks: asustus, loomade karjatamine ja heinaniitmine, ka põlluharimine.
Rahvuspargi loodus, peamiselt taimkate, on olnud ajalooliselt mõjutatud inimtegevuse poolt, mille tulemusena kujunes suurel pindalal
poollooduslikke taimekooslusi, millest osa on säilinud tänapäevani.
Loode-Saaremaa on vana asustusega, kus inimmõju loodusele on
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olnud pikaajaline ning paljudel juhtudel küllaltki oluline. Ka saared
ja laiud on allunud suuremal või vähemal määral inimtegevuse
mõjule. Laidusid on kasutatud heinamaana – seal, kus rohtaimestik
on seda võimaldanud. Vana tava oli viia suveks saartele (suvekarjamaadele) noorloomi.

Joonis 3. Pikaajaline põõsastik Tagamõisa poolsaarel rähalool.

Nõukogude ajal looduslike rohumaade kasutuselevõtmine haritava
maana eeldas üldjuhul mahukate kultuurtehniliste tööde tegemist,
kohati ka kuivendamist, mille maksumus paealadel oli küllalt
kõrge. Põllumajandusmaa madala boniteedi tõttu jäid rahvuspargi
maad suurest maaparandusest peaaegu puutumata. Rahvuspargi
haritava maa boniteet on oluliselt madalam kui Saaremaa keskmine;
sama kehtib ka looduslike rohumaade kohta (Kask 1989). See on
tingitud muldade lähtekivimi omapärast: paese aluspõhja lähedus,
rannasetete ja meresetteliste liivade lai levik. Nendel lähtekivimitel
arenevad noored mullad on ka piiratud kasutussobivusega.
Kokku on Vilsandi rahvuspargis kuivendatud maad 138 ha ja see on
jaotunud kaheksa väikese kuivendusobjekti vahel. Suuremaks
kuivendusobjektiks on Kihelkonna aleviku lähedal olev Papisaare
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maaparandus (drenaažkuivendus 36 ha), mille rajamisega kaasnes
Kihelkonna jõe reguleerimine – vana voolusängi õgvendamine ja
kohati uue voolusängi kaevamine. Ülejäänud maaparandusobjektidel
on tegemist kraavkuivendusega, mille rajamisel on tehtud vähesel
määral eesvoolude reguleerimist. Kihelkonna jõgi (valgla 8,4 km2) ja
Vesiku jõgi (48,6 km2) on riiklikud maaparanduse eesvoolud, mille
korrashoid on tagatud riigi poolt. Rahvuspargi piiresse jääb mõlema
jõe alamjooks ca kahe kilomeetri pikkusel lõigul.

Saaremaa looderanniku piirkonna maastikuline liigestus
Saaremaad koos Muhuga on käsitletud Eesti maastikulisel rajoneerimisel kas omaette maastikurajoonina või Lääne-Eesti saarestiku
maastikurajooni lõunapoolse osana, mida nimetatakse Saare-Muhu
allrajooniks (Kildema 1980, Kildema ja Rauk 1978). Lähtudes
maastikuüksuste eristamisel struktuurgeneetilisest printsiibist on
Kallio Kildema esitanud Saaremaa maaastikulise liigestuse
mikrorajoonide viisi ning geomorfoloogilist tegurit arvestades on
rühmitanud maastikulised mikrorajoonid järgmiselt: 1) Saaremaa
siseosa, 2) rannikumaa, laius 0,5–5,0 km ja 3) lähisaared ning laiud.
Vilsandi rahvuspargi maa-ala kuulub Kildema rajoneeringu järgi
kahte maastikulisse mikrorajooni:
a) Saaremaale jääv RP ala paikneb lääneranniku mikrorajoonis,
mis ulatub Sõrve poolsaare kaelast kuni Undva ninani;
b) Vilsandi koos teiste saarte ja laidudega jääb lähisaarte ja
laidude mikrorajooni.
Geoloogiliste ja geomorfoloogiliste tingimuste alusel eristasid Urve
Ratas ja Reimo Rivis (2002) rahvuspargi piiresse jääva Vilsandi
maastiku mikrorajooni ja Tagamõisa-Kihelkonna maastiku mikrorajooni, mis asub Lääne-Saaremaa kõrgustikust lääne pool, ulatudes
Tagamõisa poolsaare põhjaotsast Sõrve poolsaare kaelani. Saaremaa lääneosa maastikuline liigestus mikrorajoonide viisi on kahes
vaadeldavas rajoneeringus suuresti kattuv. Tagamõisa-Kihelkonna
maastikulise mikrorajooni piiresse jääb tervikuna Vilsandi RP
Saaremaa osa, millega on looduslike protsesside kaudu seotud ka
rannikulähedased erinevas arengijärgus olevad saarekesed, mida
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rahvuspargi maakatte muutuste analüüsis vaadeldakse koos kaugemal meres olevate laidude ja karedega.
Maastikulisi erinevusi arvestades on Vilsandi RP maakasutuse
pikaajalise muutuse analüüs tehtud kolme piirkonna viisi: a) Saaremaale jääv osa pindalaga 62,93 km2, b) Vilsandi saar 9,43 km2 ja
c) ülejäänud saared ja laiud kogupindalaga 4,07 km2 (joonis 1) 2.
Niisugune jaotus on põhjendatud, sest loodustingimused rahvuspargi Saaremaale jäävas osas on oluliselt erinevad võrreldes saarte
ja laidude tingimustega.

Maakasutuse muutused Vilsandi rahvuspargis
Erineva aja kaartide abil tehtavat maakatte analüüsi saab kasutada
nii kaardistamisaegse maakasutuse struktuuri uurimisel, kui ka
maakasutusüksuste (maakattetüüpide, kõlvikute) omavahelise
ülemineku välja selgitamisel. Samuti on meetod kasutatav maastikumuutuste uurimisel, kuivõrd maakasutus kajastab ka teda määravate looduskomponentide funktsioneerimise erinevusi. Kogutud
andmed võimaldavad maakattetüüpide viisi jälgida muutusi nii ajas
etteulatuvalt (mis on milleks muutunud) kui ka ajas tagasiulatuvalt,
st hilisemast situatsioonist eelmise suunas ehk mis on millest
kujunenud.
Maastikulise jaotuse järgi on rahvuspargi kui terviku käsitlemisel
suurim osatähtsus Saaremaale jääval rahvuspargi osal ning
koondnäitajad kajastavad peamiselt selle piirkonda maakasutuse
dünaamikat. Kuna Vilsandi saare maakattetüüpide muutused on
rahvuspargi koondnäitajatega võrreldes oluliselt erinevad, on
vajalik neid selgitada täiendavalt käesolevas artiklis omaette peatükis. Vilsandi rahvuspargis ei ole maakasutuse ja maakattetüüpide
muutused toimunud ühtviisi tema kõigis piirkondades.
Arvestada tuleb, et maakatte dünaamika tulemused on saadud
kaardiandmete põhjal. Uurimisala suure pindala tõttu muutuste
2

Vilsandi rahvuspargi rohkem kui 100st saarest ja saarelaadsest moodustisest, kui Vilsandi saar välja arvata, moodustavad põhilise osa laiud
ja sellest tulenevalt kasutatakse käesolevas artiklis rühma nime laiud.
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usaldusväärsust või esinemise tõenäosust looduses ei olnud võimalik kontrollida. Andmed ei kajasta viimase kümne aasta muutusi
ning tulemusi võivad mõjutada kaardistamise metoodikast ja
kaardistamisüksuste tõlgendamisest tulenevad erinevused. Maakattetüüpide osatähtsus on arvutatud rahvuspargi maismaa pindala
(76,43 km2), mitte kogu rahvuspargi pindala suhtes.
Vilsandi rahvuspargis on olulisemad maastikumuutused seotud
muutustega rohumaade kasutuses, metsastumine ja maismaastumine. Pärast 20. sajandi viimast kümnendit märkimisväärseid
maakasutuse muutusi pole toimunud ning peamiste maakattetüüpide vahekord on käesoleval sajandil püsinud küllaltki stabiilsena (joonis 4).
Kaartide võrdlemise andmeil on Vilsandi rahvuspargis 20. sajandil
mere alt vabanenud 178 ha maad, mis moodustab 2 % rahvuspargi
maismaa pindalast. Merest kerkinud maast on 148 ha rahvuspargi
Saaremaale jääval alal (maismaa juurdekasv 2,4 %), 18 ha Vilsandi
saarel (saare pindala suurenemine 1,9 %) ja 12 ha laidudel (2,9 %
laidude kogupindalast). Võib arvestada, et ühe aasta jooksul suureneb rahvuspargi maismaa pindala keskmiselt ca 1,4 ha võrra, eeldusel, et ebamäärast meretaseme tõusu praegu arvesse ei võeta.
Erinevatel teistest rahvusparkidest (Lahemaa, Matsalu, Karula) ei
ole Vilsandi rahvuspargis toimunud haritava maa märkimisväärset
muutust, sest põllumaana eristatud alade kogupindala on olnud
valdavalt vahemikus 500–600 ha kogu 20. sajandi jooksul (tabel 2).
Seda on tinginud põllumaa väga väike osatähtsus, mis oli suurim
1980. aastate lõpus – 7,9 %.
Saaremaal ilmnesid nõukogude perioodi põllumajanduses, eriti
viimasel kahel kümnendil, väga teravalt ebasoovitavad nähtused
nagu suurte väljade kujundamine, harimisõrnade muldade degradeerumine, orgaanilise aine tasakaalustamatu mineraliseerumine,
tuuleerosioon, uudismaadena ülesharitud vähetootlike alade kasutusest väljajäämine jmt. Ääremaa, milleks on olnud ka Vilsandi
rahvuspargi Saaremaa osa, jäi nõukoguliku suurpõllunduse ümberkorraldustest ja sellega kaasnenud kahjulikest tagajärgedest peaaegu puutumata. Seda kinnitab ka kaardianalüüsi tulemus –
kunagisest rahvuspargi põllumaast on 95 % tänaseni kasutusel
põllu- või rohumaana.
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Tabel 2. Vilsandi rahvuspargi maakasutuse muutused (km2).
Kõlvik

1890–1914

1945–46

1961–64

1978–88 1989–98 2004–08

Saaremaa osa
mets

15,10

17,31

20,46

2,62

28,35

32,61

põõsastik

1,31

3,28

6,10

13,96

9,70

5,44

rohumaa

28,64

25,10

19,10

4,60

3,98

3,98

lage ala

7,65

7,63

7,07

7,00

10,81

12,21

põld

4,71

4,79

5,35

6,05

5,40

5,40

muu maa

0,79

0,58

0,69

2,09

1,63

0,54

meri

1,49

1,14

1,05

0,11

0,38

järv

3,25

3,11

3,12

2,92

2,67

2,75

62,93

62,93

62,93

62,93

62,93

62,93

KOKKU

Vilsandi saar
mets

1,76

1,73

1,41

2,87

3,32

3,23

põõsastik

0,14

0,25

1,11

1,40

1,48

1,57

rohumaa

6,63

6,58

5,73

3,81

2,95

2,95

lage ala

0,43

0,40

0,75

1,11

1,43

1,46

muu maa

0,47

0,39

0,42

0,25

0,25

0,23

KOKKU

9,43

9,34

9,43

9,43

9,43

9,43

Teised saared ja laiud
mets

0,02

0,04

0,09

0,06

põõsastik

0,03

0,33

0,33

0,50

0,52

0,55

rohumaa

2,97

2,68

2,51

2,20

1,90

1,90

lage ala

0,96

0,94

1,09

1,29

1,56

1,56

muu maa

0,12

0,12

0,12

0,04

KOKKU

4,07

4,07

4,07

4,07

4,07

4,07

Vilsandi rahvuspargis oli iseloomulik haritava maa struktuur, kus
domineerisid mitmeaastased heintaimed, teravilja osatähtsus oli
madal. Selline struktuur oli välja kujunenud põllumajanduse arengu
käigus ja seda tingisid peamiselt looduslikud olud, osalt ka põllumajanduse arendamise põhisuund – intensiivne loomakasvatus.
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Kuigi rahvuspargi Saaremaa osa jäi nõukoguliku suurpõllunduse
ümberkorraldustest peaaegu puutumata, leidub ka siin nüüdseks
kultuuristatud endisi looduslikke rohumaid, mis on maakasutuse
muutuse analüüsil arvatud põllumaa hulka.
Vilsandi rahvuspargi maa-alal on 20. sajandil olnud teistest
suurema osatähtsusega kolm peamist maakattetüüpi: mets, rohumaa
ja lage ala (tabel 2). Nende kolme maakattetüübi summaarne osatähtsus on olnud üle 75 %, va. eelmise sajandi viimasel kolmel
kümnendil, kui toimus looduslike rohumaade ulatuslik võsastumine, millega kaasnes põõsastike pindala märgatav suurenemine
(joonis 4). Kolhoosikorra ajal võsastus palju väikesepinnalisi niite,
mille mehhaniseeritud niitmine osutus majanduslikult ebaefektiivseks. Hiljem on toimunud omakorda põõsastike üleminek metsaks ning nüüd on põõsastikke võrreldes 1990. aastate algusega
rohkem kui kaks korda vähem. Praegu on 660 ha põõsastikke, mis
on kujunenud lagedale alale, tõenäoliselt praegusest lagedamatele
rohumaadele. Põõsastikke, mis on määratud verstakaardil, on säilinud praeguseni 96 hektaril. Põõsastike struktuur võib varieeruda
hõredatest loopealsetest tihedate kadastikeni.
Suur osa põõsastike kooslustest on olnud vaheastmeks rohumaa ja
metsa vahel. Põõsastikel on vaadeldaval juhul nn pehmendav roll
maakasutuse dünaamikas. Rohumaa või põllu metsastumine tähendab
järsemat maastikulist muutust, kui neile kõlvikutele põõsastiku
kujunemine. Viimase üleminek metsaks on samuti vaadeldav „pehme“ üleminekuga. Nii toimub maastikus ajaliselt, aga osalt ka ruumiliselt järskude muutuste hajumine, mis viib ka piiride siirdelisusele
ning annab võimaluse aeglasemaks maastiku muutuseks.
Rohumaa moodustas eelmise sajandi alguses 50 % rahvuspargi
maismaa pindalast. Karja- ja heinamaade rohkus soodustas karjakasvatust, mis on Vilsandi rahvuspargi alal alati tähtsam olnud kui
põlluharimine. Põhikaardi andmetel on tänapäeval rohumaa
osatähtsus saja aasta jooksul vähenenud 2,6 korda, moodustades
nüüd 12 % rahvuspargi maismaa territooriumist. Rohumaade
vähenemine toimus suures ulatuses 20. sajandil aastatel 1960.–1990
(joonis 4). Rahvuspargi Saaremaa osas on rohumaade suhteline
vähenemine olnud veelgi suurem kui saartel ja laidudel (joonis 5).
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1990. aastatest alates on rohumaade pindala jäänud stabiilselt
püsima. Praeguseks on saja aasta tagusest ajast jäänud rohumaid
järgi vähem kui veerand – vähenemine 3820 ha-lt 880 ha-ni.
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Joonis 4. Vilsandi rahvuspargi maakasutuse muutused viimase 100 aasta
jooksul kaardianalüüsi andmeil.

Tuleb rõhutada, et Vilsandi rahvuspargis on 19 % selliseid rohumaid,
mis on püsinud rohumaana viimase saja aasta jooksul. Arvestades ka
lagedaid alasid, on 20. sajandi alguse verstasel kaardil kogu rahvuspargi piires olevast rohumaast 38 % püsinud praeguseni rohumaana
või lageda alana. Sajand tagasi kaardistatud lagedast alast on 59 %
püsinud lageda alana või rohumaana. Saaremaale jäävas osas on
püsinud rohumaa ja lageda ala osakaal rahvuspargi üldisest näitajast
veidi väiksem ning Vilsandil ja laidudel suurem.
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Iseloomulik on, et rohumaa vähenemisega on vastassuunaliselt
toimunud metsasuse suurenemine, mis on toimunud suhteliselt
ühesuguse intensiivsusega vaadeldava 100 aasta jooksul (joonis 4).
20. sajandi alguses ulatus metsa osatähtsus 22 protsendini, sajandi
lõpuks oli metsa osatähtsus suurenenud rohkem kui kaks korda,
ulatudes 47 %-ni üldpindalast. Metsa pindala suurenemine algas
juba enne Teist maailmasõda ja see on toimunud praeguse ajani
küllaltki ühtlaselt – keskmiselt 200 ha kümne aasta kohta. Metsade
laienemine oli kiirem 1960. ja 1970. aastatel – arvestuslikult 300 ha
kümnendi kohta. Metsa pindala on suurendanud peamiselt metsastumine, vähemal määral ka metsakultuuride rajamine endistele
lagedatele aladele, mis on näidatud metsana alates katastrikaardist.
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Joonis 5. Vilsandi rahvuspargi Saaremaa osas toimunud maakasutuse suhtelised muutused viimase 100 aasta jooksul.

Harilaiu poolsaarel ja selle kaela piirkonnas on peale II maailmasõda
liivatasandiku ja luidete kinnistamiseks rajatud männikultuure ca 300
ha. Kaardianalüüs ei kajasta Harilaiu lageraiet 57 ha suurusel alal
2013. aastal. Harilaiu kaela piirkonnas on seatud eesmärgiks kunagise
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hõreda taimestikuga lageda ala taastamine ja säilitamine, siis pole seal
vaja rakendada võtteid liivmulla tuuleerosiooni tõkestamiseks, pigem
vastupidi – soodustada tuule ärakannet avatud rannikumaastikule
iseloomulike primaarsete taimekoosluste taastumiseks.

Joonis 6. Vilsandi rahvuspargi Saaremaa poolsaarte metsa ja rohumaa
püsivus ning muutused 20. sajandil.

Nii selgub, et ligi pooled (1660 ha) rahvuspargi praegustest metsadest on kujunenud aladele, mille varasem maakattetüüp vene verstakaardi andmeil on olnud rohumaa (1572 ha), põld (11 ha) või põõsastik (77 ha). Metsade pindala suurenemine on toimunud põhiliselt
Eeriksaare ja Elda poolsaarel ning Atla küla ümbruses (joonis 6).
Need alad olid kuni 20. sajandi keskpaigani suhteliselt lagedad, kus
suures ülekaalus olid looduslikud rohumaad. Vaadeldav piirkond
oli Vilsandi rahvuspargi tihedaima asustusega. Seevastu Kuusnõmme ja Papissaare poolsaarel ning Kiirassaare ümbruses on olnud varasemal ajal rohkem metsa, kus põllunduseks sobivaid muldi
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oli vähe ning asustus hõredam kui Eeriksaares ja Atlas. Endistest
ehk 20. sajandi alguse metsadest on 91 % püsinud tänapäevani
metsana, mis on peaaegu kokkulangev sama näitajaga Karula
rahvuspargi kohta (Semm jt 2017).

Maakasutuse muutused Vilsandi saarel
Lisaks looduslikele aeglastele muutustele on Vilsandi saare maakasutuse muutused olnud viimastel aastakümnetel seotud ka
inimtegevusega, eeskätt karjatamise ja heinaniitmise lõppemisega.
Varem on saare rohumaid, samuti hõredat metsa kasutatud läbi
aegade peamiselt karjamaana. Alaline asustus kujunes Vilsandil
alles 300 aastat tagasi. 20. sajandi algul oli seal 30 peret; pärast
mõisamaade jaotamist lisandusid neile veel mõned väikekohad
(Varep 1983). Elanike arv on saarel ulatunud maksimaalselt 180–
190 inimeseni. Praegu on saareelanikke rahvastikuregistri andmeil
ainult kuus; 2000. aasta rahvaloenduse andmeil oli see arv 20.
Rohumaad moodustasid Vilsandil 20. sajandi esimesel poolel 70 %
kogu saare pindalast (joonis 7). Käesoleva sajandi alguseks oli
rohumaade osatähtsus langenud 31 %-ni – vähenemine 2,3 korda.
Suurenenud on nii metsa kui lageda ala maakattetüübi pindala, mis
moodustab praegu vastavalt 34 % ja 15 % saare pindalast. Lageda
ala pindala on suurenenud, sest kaheksandik endistest rohumaadest
on viimase kaardi (põhikaardi) andmeil määratud lageda alana.
Need lagedad alad, mille hulgas võib olla vähesel määral ka roostikke ja rannaniite, koos viimased sada aastat püsinud rohumaadega
(359 ha), on liigitatud püsinud maakatte hulka (vt joonis 9).
Vilsandi saare metsasus on suurenenud viimase saja aasta jooksul
83 %. Eriti silmatorkav on endiste rohumaade kinnikasvamine –
asendumine põõsastikega (153 ha) või metsaga (147 ha) ja seda
peamiselt Väike-Vilsandi põhjaosas ja Suure-Vilsandi ida- ja
lääneosas (joonis 8). Põõsastike tihedus varieerub hõredatest
loopealsetest tihedate kadastikeni. Suur-Vilsandi keskosas kasvab
männimets, millel erinevais kasvukohtades on loometsa, palumetsa
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või salumetsa ilme. Endistest metsadest on püsinud metsana 95 %
(167 ha). Kuigi põldude pindala on Vilsandil olnud 20. sajandil
pidevalt äärmiselt väike (põlluna ehk haritava maana on arvestatud
ca 5 ha), on endised põllud hästi säilinud, ka siis, kui neid on
vahepeal kasutatud rohumaana. Eelistatud ja toetav tegevus on
praeguseks metsastumata rohumaadel 20. sajandi teisele poolele
iseloomulik kasutuse jätkamine, millega on võimalik tagada
poolavatud kultuurmaastiku säilimine.
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Joonis 7. Vilsandi saare maakasutuse suhtelised muutused viimase 100
aasta jooksul.

Kogutud andmete abil on võimalik analüüsida maakattetüüpide
püsivuse ja ülemineku ajalist ning ruumilist dünaamikat. Selleks
kodeeriti kõik digitaliseeritud maakattetüüpide kontuurid (näiteks
mets sai koodiks M, haritav maa H, rohumaa R, põõsastik P jne) ja
leiti maakatte üleminekute ridade pindala summa. Kuuest astmest
(maakasutuse dünaamika analüüsil oli kasutada kuus kaarti) koosnevate üleminekute kohta koostati sagedustabel, kus maakattetüübid on toodud oma nimega.
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Vilsandi kuue olulisema maakattetüübi üleminekuridade andmed on
toodud tabelis 3. Saadud tulemused näitavad, et suurema osatähtsusega on kaks püsivat maakattetüüpi: rohumaa ja mets. Vähemalt sada aastat samal alal esinenud rohumaad ja metsad ning lisaks
ka lagedad alad hõlmavad Vilsandil kokku 408 ha ehk 43 % saare
pindalast. Tähtsuselt teise grupi moodustab rohumaade võsastumise
ja metsastumisega seotud üleminekuread, mis hõlmavad kokku 183
ha ehk 19 %. Rohumaadele kujunenud põõsastike pindala on 2,3
korda suurem kui analoogselt kujunenud metsade pindala. Vilsandi
saarel rohumaadele tekkinud metsad on noored, vanusega 30–40
aastat ja sellest tulenevalt erinevad oluliselt saare vanadest metsadest.

Joonis 8 . Vilsandi saare maakatte muutused 20. sajandil (värviga alad).
Põhikaardil kujutatud valged alad näitavad maakattetüübi püsivust võrreldes vene verstakaardiga.
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Tabel 3. Maakattetüüpide olulisemad üleminekuread Vilsandi saarel
20. sajandil.
1890–
1914

1945–47 1961–65

1978–89

1998–99

2004–09

Pindala,
ha

rohumaa rohumaa rohumaa rohumaa rohumaa rohumaa

249

mets

124

mets

mets

mets

mets

mets

rohumaa rohumaa rohumaa põõsastik põõsastik põõsastik

72

rohumaa rohumaa rohumaa rohumaa põõsastik põõsastik

56

rohumaa rohumaa rohumaa mets

mets

mets

55

lage

lage

lage

35

lage

lage

lage

Joonis 9. Vilsandi saare ja lähiümbruse laidude maakattetüüpide püsivus
20. sajandil (värviga alad). Valged alad kujutavad muutust võrreldes vene
verstakaardiga.
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Maastikumuutused laidudel
Vilsandi rahvuspargi laidude kujunemine on alguse saanud
aluspõhja kõrgenditest. Laidude maastike arengut mõjutab oluliselt
nende asukoht, ümbritseva mere sügavus ja avatus tormilainetusele.
Kohati tormilainetus murrutab rannal aluspõhja, kandes lahtimurtud
kiviklibu kaugemale ja kuhjates seda klibuvallideks, mis enam ära
ei kulu ning aegamööda vallid kinnistuvad taimestikuga.
Rahvuspargi suurim laidude rühma, mis on Eesti kõige läänepoolsemaks saarterühmaks, moodustavad Loonalaid, Nootamaa,
Uus-Nootamaa ja Salava. Neist viimased kolm on omavahel ühendatud peamiselt liivast ja veeristikust koosneva veealuse künnisega.
Loonalaiul, mis on Vilsandi järel rahvuspargi suuruselt teine saar
(1,08 km2), on kunagi ka elatud. Vilsandist põhja pool asuv Vesiloo
saar on madala veega läbi mere maasääre kaudu ligipääsetav.
Merepõhi saare ümbruses on paest ja ka saarel paljandub aluspõhi.
Saare kõrgem loodeosa koosneb paljudest üksteise kõrvale kuhjatud
klibuvallidest. Saare keskossa jääb madalam nõgu – endine laguun.
Saare kõrgem keskosa on kaetud põõsastikuga, kus mageda sõstra ja
kadaka kõrval esineb ka teisi liike.

Joonis 10. Vilsandi rahvuspargi laidudel oleva rohumaa püsivus ja üleminek 20. sajandil.
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Vilsandi rahvuspargi laidudel on eristatud viis maakattetüüpi:
rohumaa, lage ala, põõsastik, mets ja õu. 20. sajandi esimesel poolel
moodustasid rohumaad rahvuspargi koosseisu jäävatel laidudel
73 % nende kogupindalast. Käesoleva sajandi alguses oli rohumaade osatähtsus endiselt suurim (47 %), kuigi vähenemine enam
kui 1,6 korda. Viiendik endistest rohumaadest on viimasel kaardil
tähistatud lageda alana, mis tuleneb nähtavasti kaardistamise metoodika erinevustest. 20. sajandi alguse vene verstakaardil olevast
rohumaast on püsinud praeguseni rohumaana või lageda alana 237
ha ehk 80 % (joonis 10). Praegu on laidudel endistele rohumaadele
tekkinud metsa 6 ha: Laurisaarel, Võrkrahul, Punasekivirahul,
Käkimaal ning 54 hektarit põõsastikke: Loonalaiul, Salaval, Käkimaal, Vesilool, Suur-Antsulaiul, Suur-Sitikul.

Kokkuvõte
Maastikulisi erinevusi arvestades on Vilsandi RP maakasutuse
pikaajalise muutuse analüüs tehtud kolme piirkonna viisi: a) Saaremaale jääv osa pindalaga 62,93 km2, b) Vilsandi saar 9,43 km2 ja
c) ülejäänud saared ja laiud kogupindalaga 4,07 km2. Niisugune
jaotus on põhjendatud, sest loodustingimused rahvuspargi Saaremaale
jäävas osas on oluliselt erinevad võrreldes saarte ja laidudega.
Vilsandi rahvuspargi maakasutuse analüüs 20. sajandi kaartide põhjal
annab ülevaate maakatte dünaamikast viimase saja aasta jooksul.
Olulisemad maastikumuutused on olnud rohumaade vähenemine,
metsastumine ja maismaastumine. Tektoonilise maatõusu tagajärjel
on Vilsandi rahvuspargi pindala 20. sajandil suurenenud 178 ha võrra,
mis moodustab 2 % rahvuspargi maismaa pindalast. Vilsandi saare
pindala on maatõusu arvel suurenenud 18 ha võrra. Pärast 20. sajandi
viimast kümnendit märkimisväärseid maakasutuse muutusi pole
toimunud ning peamiste maakattetüüpide vahekord on jäänud
stabiilseks. Väga vähe on muutunud põllumaa pindala, mis saja aasta
jooksul on olnud valdavalt vahemikus 500–600 ha ja osatähtsus
rahvuspargi maismaa pindalast alla 8 %.
Kõige suuremal määral on muutunud rohumaade pindala – vähenemine 3820 ha-lt 880 ha-ni. Rohumaa moodustas 20. sajandi alguses
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50 % rahvuspargi maismaa pindalast, tänapäeval ainult 12 %.
Rohumaa vähenemine toimus kõige rohkem aastatel 1960.–1990.
20. sajandi alguses olevast rohumaast on püsinud praeguseni rohumaa
või lageda alana 30 % (860 ha). Igati soovitatav on taas kasutusele
võtta aastakümnete jooksul mahajäetud rohumaid. Eesmärgiks pole
ainult täiendav toodang, vaid maastikulise omapära ja elulaadi
säilitamisele kaasaaitamine.
Rohumaa vähenemisega on vastassuunaliselt toimunud metsasuse
suurenemine. 20. sajandi alguses ulatus metsa osatähtsus 22 %,
sajandi lõpus 47 % rahvuspargi üldpindalast. Metsa pindala suurenemine toimus suhteliselt ühtlaselt – keskmiselt 200 ha kümne aasta
kohta. Metsa pindala on suurendanud nii metsastumine kui ka
metsakultuuride rajamine. Metsade laienemine rohumaa arvel on
toimunud põhiliselt Eeriksaare ja Elda poolsaarel, Harilaiul ning Atla
küla ümbruses.
Vilsandi saare metsasus on suurenenud viimase saja aasta jooksul
83 %. Toimunud on endiste rohumaade kinnikasvamine – asendumine
põõsastikega (153 ha) või metsaga (147 ha) ja seda peamiselt VäikeVilsandi põhjaosas ja Suure-Vilsandi ida- ja lääneosas. Rohumaad
moodustasid Vilsandil 20. sajandi esimesel poolel 70 % saare pindalast. Praeguseks on rohumaade osatähtsus langenud 31 %-ni – vähenemine 2,3 korda. 20. sajandi alguse verstakaardil olevast rohumaast
on Vilsandil püsinud praeguseni rohumaana või lageda ala maakattetüübina 54 % (359 ha).
Sama maakattetüübi pikaajaline püsimine võib osutada ala suuremale looduslikkusele. Näiteks metsastunud põldude, heinamaade
ja karjamaade looduslik väärtus ei ole võrreldav vähemalt sajand
püsinud metsade väärtusega. Sekundaarsete metsade eristamine
püsinud metsadest või kultuuristatud rohumaade eristamine vähemalt sajand püsinud rohumaadest annab võimaluse teadvustada ja
arvestada maastike varasema funktsiooniga kaitsekorralduslike
otsuste tegemisel.
Maakasutuse (maakatte) muutuste võrdlev andmestik, millega on
seotud vastavad kaardikihid, aitab täpsustada rahvuspargi tsoneeringut
ajaloolise maakatte püsivuse alusel ning on abiks kaitsekorralduskava
täiendamisel ja selle elluviimisel, mis on omakorda vajalik tegevus
väärtusliku pärandkultuurmaastiku säilitamiseks.
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Land-use Changes in the Vilsandi National Park
Maaria Semm, Arvo Järvet and Kalev Sepp
Summary
In 1910 the Riga Naturalists Society rented the Vaika Islands from
Kihelkonna rectory to form a reserve for the protection of seabirds.
Vaika Bird Reserve was the very first protected area established in
the Baltic States. The National Nature Reserve of Vaika was only
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created in 1957. By 1993, the reserve had come to include the
western edge of the island of Saaremaa, and thus Vilsandi National
Park was established.
This article provides an overview of the historical land cover
changes in the Vilsandi national park as whole and separately in
three regions: a) the mainland of Saaremaa (62.93 km2), b) Island
Vilsandi (9.43 km2), and c) other islands, islets and reefs (4.07
km2). For the analysis of historic land use changes between 1900
and 2010 the topographical maps from six different periods were
analysed.
This study shows that, compared with the beginning of the 20th
Century, the landscapes have undergone significant changes in the
last century. Forest area has increased continuously and expanded
mostly to grasslands, which area has decreased remarkably. Forests
and scrubland started to appear where no cattle graze or no mowing
was done. As a result of the tectonic land rise, the area of the
Vilsandi National Park increased by 178 hectares during the 20th
century, which is 2 % of the land area of the national park. The area
of Vilsandi Island has increased by 18 hectares.
The area of grassland has changed to the largest extent – decreased
from 3820 ha to 880 ha. At the beginning of the 20th century
grassland covered ca 50 % of the total land area of the national
park, today this figure is only 12%. The decline in grassland area
was very intensive in the period of 1960–90. During the last
century land use in 30 % (860 ha) of the grassland has remained
stable. The total area of forest has increased from 22 % to 47 %
during the century. The increase in forest area was relatively stable
– an average of 200 ha for ten years. Forest expansion has taken
place mainly on the Eeriksaare and Elda peninsula, at Harilaid and
around the Atla village.
The forest area of the Island Vilsandi has increased by 83 % over
the last hundred years. In the first half of the 20th century,
grassland constituted 70 % of the island's area. To date, the share
of grassland has decreased to 31 % - a decrease of 2.3 times.
During the last century land use in 54 % (359 ha) of the grassland
in the Island Vilsandi has remained stable.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

EDGAR KANT: BALTI PIONEER1
Anne Buttimer
Mul on väga hea meel rääkida Edgar Kantist tema sajanda sünniaastapäeva tähistamisel. Edgar Kanti elutee hõlmas küll vaid kolm
neljandikku sajandist, kuid ta koges otseselt palju ajajärgu unistusist
ja tõelisusist, sõjast ja rahust, vaimustusest ja valust, majandusõitsengust ja närtsimisest, iseseisvusajast, teaduspöördeist ja pagulusest ning geopoliitilise muutuse traumadest. Kahekümnes sajand
oli tunnistajaks sügavaist muutusist geograafia rakendusis. Edgar
Kanti kui teerajaja nimi on teenitult auväärsel kohal selle teadusharu paljudes mõjukates pööretes. On eriti meeldiv samaaegselt
austada ka tema õpetajat ja sõpra Johannes Gabriel Granöt, meenutades tema ergutavaid tegusid suundades, mis tollal olid tõeliselt
uudsed ning millest hiljem lahvandusid innustavad uurimised
sellistes valdkondades nagu keskkonnataju ja ajageograafia, kõige
enam aga maastiku- ja kultuuritead(v)us.
Mind hakkas Edgar Kanti töö lummama ajal, mil tudeerisin
Washingtoni ülikoolis Seattle’is kultuurigeograafiat. Lundi koolkonna lugemismaterjalis – tollal „kvantitatiivse revolutsiooni”
entusiastide vaadeldud kui sine qua non [lad ’ilma milleta ei ole’]
kirjanduses – tõsteti mõnikord esile Kanti juhtivat osa linna1

Tartus 23.–24. augustil 2002 Johannes Gabriel Granö 120. ja Edgar
Kanti 100. sünniaastapäeva puhuks korraldatud rahvusvahelisel konverentsil Kodumaa ja selle maastike tundmaõppimisest linna- ja regionaaluuringuini peetud ettekande käsikirjaline tekst, mille on tõlkinud
Ott Kurs. Tõlkija selgitused on antud [nurksulgudes], väljajätteid tähistavad [---].
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geograafias ning veondusvõrgu ja uuenduste leviku uurimises.
Mind tõmbasid kaasa ning köitsid eriliselt Kanti kirjutisis kajastunud äärmiselt erinevad huvipoolused: ühelt poolt oli neis klassikalise la géographie humaine [pr ’inimgeograafia’] avarapilguline
käsitlus inimloomusest ja keskkonnast, teiselt poolt aga Lundi
koolkonna uuem ja paljutõotav regionaalteadus, sotsiaalgeograafia
ja ruumianalüüs. Noviitsi agarusega kirjutasin siis Edgar Kantile
ning sain temalt kaunis käekirjas heasoovliku vastuse, mida pean
senini oluliseks ja kalliks. Paraku ei kohtunud ma temaga kunagi.
Enamuse oma sellekohaseist teadmisist sain tema saksa, prantsuse,
hollandi ja rootsi keeles avaldatud töist, muljeist ja mälestusist eriti
aga tema õpilaselt Torsten Hägerstrandilt Lundis, samuti erinevais
riikides elunevailt varasemailt üliõpilasilt, kes tõlkisid mulle olulisi
osi Kanti Eestis ilmunud teoseist.

Näide Edgar Kanti kalligraafilisest käekirjast. Kiri J. G. Granöle.

1980. aastate alguses pöördus minu poole tollane IGU [Rahvusvahelise Geograafiauniooni] geograafilise mõtte komisjoni sekretär
[Thomas] Walter Freeman [1908–1988, siirdus 1936 Šotimaalt
Edinburghist Iirimaale Dublinisse, kus temast sai 1946 geograafia
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seltsi president] palvega, et kirjutaksin Edgar Kantist komisjoni
väljaandele Geographers: Biobibliographical Studies. Nõustusin
kaunis tõrksalt, sest ei teadnud veel täpselt, millist varakambrit tuli
uurida! Tuli esile ohtralt kirjandust, kirjavahetust ja avaldamata
pisilugusid, mille Lundis kaevasid välja Torsten Hägerstrand ja
teised. Ausalt öeldes taandusid kõik mu muud akadeemilised kohustused selle tõttu mitmeks kuuks.
Kahtlemata mängis Edgar Kant tähtsat osa geograafilise uurimise
kujundamises Rootsis. Paljud Lundi koolkonna ainulaadsed jooned
vormusid tema juhtimise ja innustuse all. 1944. aastal, saabudes
Rootsi, oli tal rikkalikke kogemusi õppejõuna, teadlasena, juhina
ning tõenäoliselt ka planeerijana. Pole vähimatki kahtlust, et paljud
ideed olid kujunenud juba varem, seoses regionaaluurimise ja
regionaalse arendamisega 1930. aastate Eestis [vt EGSi aastaraamat
39: 9–14].
Kuidas kirjeldada ja/või tõlgendada sellise loovteadlase rikkalikku
ja mitmekesist elu ja tegevust? Kuigi Kant tundis huvi mitmel pool
maailmas elanud kollegide teenistuskäikude vastu, ei pannud ta
minu teada kirja oma elulugu. Seepärast tuli mul endal kõike seda
uurida, lahata ja tõlgendada ning siis kirjalikult esitada. Selgitanud
välja tema teaduslikud püüdlused, sai mulle selgeks, et Kanti elu ja
tegevus ei kujuta endast tavalise kahekümnenda sajandi geograafi
elukaare paeluvate sündmuste jada kirjeldust. Olen hakanud arvama, et tema tegevus geograafia alal köitis mind hoopis laiemas
rahvusvahelises raamistikus. Nii nagu [Johann Wolfgang von]
Goethe [1749–1832], [vürst Pjotr] Kropotkin [1842–1921], [Paul]
Vidal de la Blache [1845–1918], [Eugenjusz] Romer [1871–1954]
ja teised, kelle töid ta hindas ja imetles ning kellega ta tundis ennast
kuuluvat samasse rahvaste ja õpetlaste maailma, otsis Kant kogu
aeg oma ideedele keelt ja raamistikku ning selgitusi laiemas üleilmses seoses. Kasutades oma varem trükis ilmunud töid (Buttimer
1987, 1993, 2000), osundab mu ettekanne siin küll vaid Kanti elu
võtmepunktidele ning mõnele kesksele uurimissuunale.
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Edgar Kanti eluloost
Edgar Kant sündis Läänemere sadamalinnas Tallinnas 21. veebruaril 1902. [---] Saanud 1938 Tartu ülikooli prorektoriks ja
[määratud Saksa okupatsiooni ajal] 1941 [ajutiseks] rektoriks, oli ta
sel kohal sügiseni 1944, mil tuli põgeneda Soveti vägede [uue]
sissetungi eest. Pärast Rootsi jõudmist asus ta elama Lundi, kus
tegutses aastail 1945–1963 Lundi ülikooli geograafia osakonnas.
Enne seda oli talle pakutud tööd Québecis [Kanadas] ja LõunaAafrikas ning seejärel 1960. aastal professori kohta Berliini Vabas
ülikoolis [Freie Universität Berlin]. Kui Kant sai teada, et sealse
ametikoha nimetus on ’Ida-Euroopa maadeteaduse professor’,
loobus ta kandideerimast.

Väljavõte Kanti geograafiliste terminite sõnastikku tutvustavast artiklist
Rootsi geograafia aastaraamatus (Kant 1951b).

Alates 1963. aastast kuni emeriteerumiseni 1967. aastal oli Kant
Lundi ülikooli majandusgeograafia professor. Olnud sunnitult
eemal kodumaast, säilitas ta endas lootuse sinna kord naasta ning
jätkas uurimistegevust, osaledes ka Lundi geograafiakoolkonna
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rajamises. Lundis leidsid rakendust tema varasemad migratsiooni,
difusiooni, linnade tagamaid ja mõjupiirkondi, sotsiaalset ruumi ja
aega, eriti aga regionaalplaneerimise mudeleid käsitlevad uurimused. Hellitades lootust laiemaks rahvusvaheliseks koostööks, pidas
ta ulatuslikku [teadusalast] kirjavahetust. [---] Kanti monumentaalne ettevõtmine oli enne emeriteerumist valminud 20 000 nimetusega 13keelne geograafiliste terminite sõnastik, mis aga jäigi
käsikirja. [Kartoteegi vormis käsikiri asub tänapäeval Rootsi terminoloogiakeskuses Solnas ning on uurijaile avatud.] Edgar Kant suri
16. oktoobril 1978.

Edgar Kanti geograafia
Kanti trükitööde maht ja mitmekesisus on [välismaalasele] raskesti
haaratav. Palju on kirjutatud ja avaldatud eesti keeles ning neid saab
hinnata vaid prantsus-, saksa-, hollandi-, inglis- või rootsikeelsete
kokkuvõtete, graafiliste illustratsioonide ja kaartide ning mõne tema
õpilase või töökaaslase tehtud tõlke alusel. Neist tuleb esile tema
mõttekäigu ja tegevuse eelistatud laadi tähelepanuväärne kokkukuuluvus ning loogiline kulgemine läbi aegade. Kronoloogiliselt võib
eristada üldist liikumist varasemalt kodumaa ja eluruumi inimökoloogiliselt uurimiselt süstemaatilisema ja päevakohasema
rändevoogude, linnade mõjupiirkondade ja majanduselu piirkondlike
erinevuste uurimisele ning sealt edasi geograafiliste terminite
arenguloo ja dateerimise käsitlemisele erinevais keelis tema tegevuse
lõpuaastail. Tema karjäär [kodumaal] katkes 42aastaselt. Tal tuli elu
jooksul vahetada kuulajaskonda ja käendamisi, kuid kõigest hoolimata
on jälgitav järjepidevus tema põhiliste uurimistööde suundades ja
mudelites. Tema teaduslik huvi jaotub kolme suuna vahel. Need on: a)
inimgeograafia (anthropogeography), b) sotsiaal- ja majandusgeograafia ning c) teadusliku mõtte lugu, metodoloogia ja rahvusvaheline suhtlemine. Mõni tema töö jaotub kõigi kolme suuna vahel,
samas aga mõni ühes seoses tekkinud idee on täiendatult siirdunud
hoopis teise suunda. Kõikides tema töödes paistab silma tasakaal
eritleva (analüütilise) ja peegeldava (reflektiivse) uurimistegevuse
vahel: iga samm teema analüütilise selgituse suunas annab selle täpse
mõistelise, metodoloogilise ja praktilise tähenduse.
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Inimgeograafia
Kanti veetles alguses sellise inimgeograafia (human geography)
tulevikuväljavaade, mis hõlmaks inimtegevust nii loodus- kui ka
kultuurielementide kaupa maakera ulatuses. Saanud ülikoolis
loodusteadusteadusliku ettevalmistuse, koolitas ta ennast iseseisvalt
edasi filosoofia ja sotsiaalse mõtte alal. Tema õpetaja oli Johannes
Gabriel Granö, kuulus Soome geograaf, kes arendas parajasti uudset
puhta maateaduse (reine Geographie) õpetust ning oli alustanud ka
teadusliku kodu-uurimisega (Heimatkunde) Eestis (Granö 1929).
See oli valdkond, kuhu Kant suunas oma energia: inimgeograafiline
arusaamine pidi selgitama piirkondliku ja rahvusliku eneseteadvuse
probleemi, pidi andma raamistiku, mis sisaldaks nii üksikasjaliku
empiirilise uurimistegevuse kui ka seda saatvad ja hindavad
teoreetilised alused.
Puhta maateaduse ja kodu-uurimise rakendamises polnud Kant ja
tema õpetaja täiesti ühel meelel (Buttimer 1994). Kodu-uurimises ja
puhtas maateaduses käsitlemist leidud põllumajandusliku kultuurmaastiku kirjeldamise asemel pidas Kant vajalikuks vaadelda ja
uurida kolme olulist nähtust: 1) linnade ning nende tsentripetaal- ja
tsentrifugaaljõu osa ruumikorralduses, 2) Eesti loodusvarade ja ökoloogiliste tingimuste olulisus pärast mandrijää taandumist, mis osutas
automaatselt 3) ajaloole, sest Prantsuse inimgeograafias (la géographie humaine) kujunenud avara arusaama põhjal andis just see
võimaluse näidata, kuidas inimrühmade ja nende keskkonna
vastastiksuhted on kõige paremini tõlgendatavad (Kant 1926,
1932a). Kant näitas, et iga järgnev rändelaine läbi Eesti maastike
arendab oskusi, kujundab traditsioone ning soodustab edaspidiste
võimaluste tajumist. Kanti Eestis läbi viidud keskkonnakäsitluse ja
inimkäitumise ajaloolise tagapõhjaga ning teoreetiliselt tugevasti
põhjendatud uuringud (Kant 1932a, 1934a) tunduvad säravaina veel
meiegi päevil.
Puhta maateaduse valdavalt koroloogilisele (vormide uurimise)
lähenemisele lisas Kant orgaanilise tooni. Ökoloogilised perspektiivid, mille suhtes Granö oli sõnakehv, paistsid Kantile aga tema
põllumajandusrahvastiku ja maapiirkondade arengule pühendatud
teoseis eriti olulised. Ta rakendas neid kodu-uurimise raames
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linnade ja alevite uurimisel. Nii käsitles ta Tartu linna kui organismi
ning uuris seda kui tervikut (Kant 1926). See 180 joonise ja 42
kaardiga teos paistab silma mitte ainult linna morfoloogia, maakasutuse, tänavate ja hoonestuse täpse ja üksikasjaliku kaardistamisega, vaid ka inimeste päevase ja aastaajalise liikumise analüüsiga hoonetes ja tänavail. Juba tollal paistis noor Kant silma osava ja
nutika rahvastikukaartide koostajana ja tõlgendajana. Ta oli vaimustatud Vidal de la Blache’i uurimusest maailma rahvastiku kohta
ning hiljem Max[imilien] Sorre’i [1880–1962] käsitlusist tervise
ökoloogiast ja haiguste levikust. Kant oli Albert Demangeoni
[1872–1940] eluaegne sõber ning ta tundis väga hästi prantslaste la
géographie humaine’i klassikalise pays’ [maastiku] mudelit (Kant
1932b, 1946b).
Kanti enam hinnatud geograafide hulka kuulus rootslane Sten De
Geer. Eriti meeldis Kantile De Geeri Baltoskandia idee (De Geer
1928), millele toetus ka tema enda töö selle piirkonna rahvuslikust ja
regionaalsest identiteedist. Sellega kinnitati geograafia keskne osa
patriotismi edenemises, ühelt poolt, ning Eesti eluruumi otstarbekohasele planeerimisele aluse panemine, teiselt poolt (Buttimer 1994).
Endistele tudengitele ja assistentidele paistis silma, et Kanti suurim
panus teadusuuringuisse oli tema regionaalne inimökoloogiline
(sünökoloogiline) käsitlus (Hans Kauri [1906–1999] kiri Anne Buttimerile). Tema pedagoogiline ja teaduslik väärtus Baltikumi kontekstis
jäi püsima ka pärast Rootsi siirdumist (Kant 1948a, 1948b).
Arvestades sõjajärgse Rootsi ideoloogilist ilmastut, pole mingi ime,
et Kanti inimökoloogilised ideed jäid seal mõneks ajaks varjatuiks.
Need tulid hiljem ilmsiks ülevaadetes, nekroloogides ja mitmetes
muudes ülestähendustes. Oma ülistavas järelhüüdes Romerile
rõhutas Kant eriti patriotismi ning andis oma nägemuse tuleviku
ühiskonnale, kus „inimlik arukus saab jagu materialismi tuimestavast haardest“ (Kant 1954b). Ometigi muutis tema energia uurimisja õppetöös Rootsis suunda: kohaga seotud induktiivselt ja empiiriliselt uurimistöö asemel tuli tal rohkem tegelda deduktiivse ja
teoreetilise käsitlusega. Tema teadmised ja kogemused leidsid kindla koha ja rakenduse kommunindelningus [Rootsi valdade reformis].
Selle põhiidee oli sõnastatud 1930. aastate esimesel poolel Eestis,
viidud 1950. aastate teisel poolel ja 1960. aastate alguses Rootsi,
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kus selle rakendamises pöörati mõningat tähelepanu ka regionaalelu
füüsikalistele ja bioökoloogilistele aspektidele: kommunindelningust kujunes ruumianalüüsi harjutustöö. Nii olid regionaalteemad
liikunud teooria tasemelt edasi rakenduslikku sotsiaal- ja majandusgeograafiasse. Torsten Hägerstrandi [1916–2004] päevikus on
18. jaanuaril 1960 toodud Kanti märkus, et regionaalgeograafia
pole muud kui „tutti frutti aus allen Teilen des Wissen“ [’puuviljasegu kõigist teadmiste osadest’ (itaalia ja saksa keeles)].
Samasugusel arvamusel oli Kant ka loodusgeograafiast, kui selles ei
hakata rohkem tähelepanu pöörama maa pindmiku ökoloogia käsitlemisele.

Sotsiaal- ja majandusgeograafia
Kant, majandusteadusliku hariduse innuka alusepanijana Tartu
ülikoolis, suhtus samal ajal kaunis skeptiliselt paljudesse majandusteooriatesse ning võttis arendamise alla majandusgeograafia, sidudes selle tihedalt tema enda antropoökoloogiliste vaatekohtadega.
Juba varakult pani ta tähele inimese genres de vie’s [Vidal de la
Blache’i arendatud elulaadi teooria] lõhet majanduslike ja ökoloogiliste aspektide vahel (Kant 1931). Ta võttis julgelt seisukoha
Euroopas suurenenud tarbimise suhtes. Majandustegelaste ja teadlaste välditud teema tõstis Kant üles seoses sotsiaalsete ja ökoloogiliste küsimuste uurimisega. Kanti majandusgeograafia hõlmas
rahvastiku ja selle elatisvahendite, ressursside ja ruumi käsitluse,
kusjuures nende proportsioonid pidid tuginema kaasaegse olukorra
empiirilisel analüüsil saadud andmestiku kasutamisel, mis konkureerivas majandusteaduses oli jäänud vajaka (Kant 1931, 1946a).
Kui Kropotkin ja teised olid propageerinud lemmikteemana elatisvahendite ja piirkonna ökoloogilise tasakaalu käsitlemist, siis terane
Kant liikus sealt edasi tööstuse arengu, transpordi ja kaubanduse
dünaamiliste protsesside ning nende ja genres de vie seoste
uurimise juurde. 1930. aastail võttis ta ette kujuteldava liberaalse
majanduse teooria, lisades sellele otstarbekalt kasutatavad majanduslikud põhjendused, et panna niiviisi alus Eesti regionaalplaneerimisele. Oma esildisega Siseministeeriumile vallapiiride muutmiseks (Uus Sõna 1935) taotles Kant sellega nii suhteliselt auto-
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noomse ja sotsiaalselt integreeritud regionaalsüsteemi loomist Eesti
eluruumis kui ka tööhõive, teeninduse ja tootmise otstarbekama
paigutuse kaudu üldise rahvusliku arengu kiirendamist (Kant
1934a, 1935b). Seda skeemi kasutas ta hiljem Rootsis läbiviidava
valdade reformi ettepanekus. Paistis, et Kant liikus oma varasemalt
empiirilis-induktiivselt väljenduslaadilt täielikuma hüpoteetilisdeduktiivse ruumikorralduse uurimise suunas. Tuues enda ja Walter
Christalleri ideed Rootsi, sai Kantist üks esimesi regionaalteaduse
ja keskkohtade teooria rakendamise pioneere.
Lundis avanes tal võimalus selgitada ja edasi arendada mõningaid
linna- ja majandusgeograafia põhiseisukohti, mida ta oli uurinud
1920. aastate teisel ja 1930. aastate esimesel poolel. Neist olulisemad olid matemaatiliselt formuleeritud rändevood, asulate tsentraalsuse indeksid ning erinevat järku keskuste diferentsiaaltasandid
linnade mõjupiirkondades. Koroloogilise kirjeldamise vaimus
koolitatud põlvkond Rootsis sai siis elukogemustega õppejõult
täiesti uusi teadmisi linna- ja regionaalsüsteemide dünaamilistest
mudelitest ning kvantitatiivsetest analüüsidest.
Rootsi Sammhällsvetenskapliga Forskningsrådeti [Ühiskonnateaduste uurimisnõukogu] esimene sekretär Gerd Enequist [1903–
1989] oli lugenud Kanti raamatut Bevölkerung und Lebensraum
Estlands ning uurinud selles keskkohtade teooria põhjal joonistatud
kaarte. Kui Uppsalas korraldati 1950. aastal kuulus sümpoosium
Tätorter och omland [Tiheasulad ja tagamaa], osales selles ka Kant
(Enequist jt 1951). Enequist on sündmusest hiljem kirjutanud oma
elulookäsitluses (Enequist 1988, 79) niimoodi: „Tänapäeval on
mõlemad terminid – kesk- ja abiasulad – hästi tuntud, kuid tollal
olid nad manifest. Minu ettevõtmine oli tollal paljuski seotud
Christalleriga, kelle teooriaga ma tutvusin 1936. aastal Edgar Kanti
raamatut Eesti linnade süsteemist [Bevölkerung und Lebensraum
Estlands] uurides.“ Tol sümpoosiumil oli Rootsi kolleegidel võimalus sellest kõigest teada saada. Asjasse pühendusid [tollased nooremad geograafid ja] edasiõppijad [Karl-Erik] Bergsten [1909–1990],
[Sven] Dahl [1912–1975], [Sven] Godlund [1921–2006] ja
Hägerstrand – lootustandvad tegijad ja mõjutajad 20. sajandi keskpaiga Rootsi inimgeograafias. Peagi järgnes teine sümpoosium
Migration in Sweden (1954), mille põhjal välja antud kogumikule
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järgnesid käsitlused sarjas „Lund Studies in Geography“ (Hanneberg 1957). Neid köiteid võib vaadelda kui moodsama suuna
ametlikku käivitamist Rootsi sotsiaalteaduses ning ühtlasi kui
väljakutset ühiskonna uurimiseks tõhusamate meetoditega.
Torsten Hägerstrand on Uppsala sümpoosiumi kohta meenutanud:
„See oli esimene kord, kui Rootsis saadi midagi teada sotsioloogiast. Enne seda olime põhiliselt tegelnud inimeste elu ajaloolise
ja maastikulise vaatlusega. Kaasaegset ühiskonda oli uuritud
õiguse, politoloogia ja majanduse seisukohalt. Väheste eranditega
nagu Sten De Geer ja William William-Olsson [1902–1990], oli
meie kulturgeografi [kultuurigeograafia] põhiliselt ajalooline…
Uppsala kohtumisel õpiti Kanti esimest korda Rootsis paremini
tundma“ (Hägerstrand Buttimerile 1999).
IGU kongressil Stockholmis (1960) tegi Kant ettekande Stockholmi, Kopenhaageni ja Chicago mõjupiirkondadest, tõstes samal
ajal esile linnageograafia terminoloogia standardiseerimise küsimuse (Kant 1962a, 1962c). Olles küll teoreetilise lähenemise tulihingeline pooldaja, hoiatas Kant, et selline lähenemine ei tohi muutuda absoluutseks. Nii näiteks jälgides inimeste rändevoogude
kuulsat „tõuka–tõmba“ hüpoteesi, tsiteeris ta tõendmaterjali oma
uurimusist Eestis, kus esines mitmesuguseid kõrvalekaldeid. Kõige
enam rännati maalt lähimasse alevisse või väikelinna, või siis
väiksemast linnalisest asulast temast mõnevõrra suuremasse (Kant
1946a). Mitte alati polnud võimalik selgitada rändevooge ratsionaalsete (majanduslike) motiividega: kui inimestele Kõrg-Eesti juba
mõnevõrra linnastunud aladel oli omaseks saanud linnaline eluviis
ja sotsiaalne mobiilsus, siis polnud seda veel märgata Madal-Eesti
valdavalt põllumajandusrahvastikuga aladel. Niisiis oli inimeste
rändamine paigast teise seotud mitte ainult põllumajanduse mehhaniseerimise ja hooajalise tööturuga, vaid ka inimeste kultuuripõhise suhtumisega teatud piirkonnas. Kuigi Kant austas gravitatsioonimudelit, nägi ta palju vaeva ka selle kõrvalekallete täpsustamisega. Eesti kooliõpilaste küsitlus 1930. aastate teisel poolel
näitas, et kõrgeimad väärtushinnangud olid Tartu linnas, madalaimad aga linnalähedastes valdades, kuid linna tagamaa ääre poole
liikudes hakkasid need tsentrifugaaljõul jälle tõusma. Kanti järgi
kujunevad üksiku linna ümber ühelaadsed põllumajanduslikud
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mõjupiirkonnad vaid geograafilises abstraktsioonis ja Thüneni
„isoleeritud riigi“ teoreetilises kuvandis, mitte kusagil mujal tegelikkuses (Kant 1946a, 123–124).
Sotsiaalgeograafia vallas kuulub Edgar Kantile pioneeri roll (Kant
1932a, 1948a, 1962c). Hollandis, Ameerika Ühendriikides, Inglismaal, Prantsusmaal ja Saksamaal välja antud ühiskonda ja ruumi
käsitleva geograafilise ja sotsioloogilise kirjanduse uurimise kõrval
formuleeris Kant ja avaldas trükis ka omaenda unikaalsed tähelepanekud. Ta oli märganud selliste nähtuste ilmingut ka oma
kolleegide töödes, mis käsitlesid Prantsusmaad ning [Briti saarte]
Kelti vööndit [Šoti mägismaad, Iirimaad, Walesi ja Cornwalli], kuid
mitte [Põhjamerd ümbritsevail] sakside alasid ja Põhjamaid. Olles
täiesti teadlik fleurs du mal [pr ’kurja õied’] nähtusest inimgeograafia ajaloos, alates keskkonna determinismist kuni totalitaarse geopoliitikani, tahtis ta sellest hoolimata viia teadusharu
uurimisse vaikselt sisse nii ökoloogilise kui ka sotsiaalse mõõte,
mida ta pidas eriti oluliseks. Kant imetles [Pierre Guillaume
Frédérick] Le Play [1806–1882] traditsiooni ning [Herbert John]
Fleure’i [1877–1969], [Sir Patrick] Geddesi [1854–1952] ja
[Radhakamal] Mukerjee [1889–1968] töid, pidas lugu debattide
nüanssidest [Otto] Schlüteri [1872–1959], [Hugo] Hassingeri
[1877–1952] ja [Fritz] Klutega [1885–1952]; samuti oli ta väga
teadlik pingetest sociografie ja sociaal geografie vahel Hollandi
koolkonnas ning imetles nende südikust ja leidlikkust teoreetiliste
ja praktiliste eesmärkide ühitamisel.
Sotsiaalgeograafia koondamine sotsiograafia või sotsiograafilise ja
sotsiomeetrilise vaatluse alla tundus Kantile lapsiku või tagurliku
sihina. Samas aga sotsiaalküsimuste viimine kultuuri või tsivilistsiooni alla jätnuks kindlasti palju olulisi elu ja maastiku aspekte
raskesti mõistetavaiks. Selle rakendamise korral poleks tema
arvates suudetud samaaegselt juhtida rohket uurimistööd nii
kultuurmaastikul kui ka rahvastiku ja demograafia alal. Kuid et
inimühiskonnas on tegemist sotsiaalstruktuuri, elanike kihi, rassi,
kohateadvuse ja elulaadiga, samuti biofüüsikaliste ja ökoloogiliste
kooslustega, jätnuks Kanti arvates selline lähenemine tühjaks kogu
tollase geograafia. See tühimik oleks tekitanud mõistelise sõja
antropogeograafia ja ruumiteaduse (spatial science) vahel. Üks tee

204

Anne Buttimer

ummikust jagusaamiseks oli pöördumine ajaloo poole, hoolikas
sotsiaalse aja ja sotsiaalse ruumi läbiuurimine. Vaid ajalise mõõte
kaasamisel võiksid geograafid keskkonna- või sotsiaalse eeterminismi varjust välja ronida ja saada ’en ny regional sociologie’
[rts ’uue regionaalsotsoloogia’] osaks (Kant 1948a).
Kuivõrd sellist kontseptuaalset hoiatust märgati Lundis, pole päris
selge. Küll oli sealne publik valmis vastu võtma analüütilisi ideid,
meetodeid ja mudeleid rahvastiku ja rahvarände uurimiseks ning
kohalike omavalitsuspiirkondade ümberkorraldamiseks. Sotsiaalse
ruumi ja sotsiaalse aja küsimusi põhiliselt ignoreeriti, kuid ometigi
pääsesid nad lõpuks 1970. aastate „aja geograafiasse“. Viimaseil
aastail pöördus Kant teadusloo, geograafiliste terminite, keelte ja
metodoloogia poole. Sel tegevusväljal jätkas ta tööd õpetlaste
rahvusvahelise võrgustiku rajamisel. Inimese ja keskkonna uurimisega seotud õpetlased hakkasid üksteisele saatma oma uurimistulemusi, moodustades niiviisi rahvusvahelise [mitteametliku]
temaatilise ühenduse.

Teaduslugu, keel ja metotoloogia
Torsten Hägerstrand on Kanti kohta kirjutanud: „Ta jõudis ideele
leviku jälgimisel alati välja algallikani, artiklit lugema asudes märkis ta kohusetruult ära kõik need autorid, kes olid andnud oma panuse teema uurimisse. See oli omaette pedagoogiline võte meie
harimiseks, sest enne artikli trükki andmist toimetajad sageli kärpisid sellekohaseid sissejuhatavaid selgitusi“ (Hägerstrand 1978).
Kanti liikumine teadusliku mõtte maailmas paistis olevat oikumeeniline ning ta suhtles üleilmses ulatuses: talle olid tuntud nii
ideede areng ja levik kui ka lõimumine üksteisega, mida ta ise
samuti heaks kiitis.
Mõnes oma kõige väljakutsuvamas metodoloogia-alases kirjutises
käsitles ta rände definitsiooni ja klassifikatsiooni (Kant 1953a,
1962b), linnastumise mõju mõõtmist (Kant 1951a, 1962a, 1962b)
ning statistilise andmestiku ja temaatilise kartograafia tugevaid
külgi ja piiranguid (Kant 1940, 1951a, 1970). Kõiki neid metodoloogilisi küsimusi esitas Kant nii tunnetusteoreetilisest seisukohast
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kui ka ajaloolisest arengust lähtudes. Nii viis ta keskkohtade teooria
tagasi kuni aastani 1756, mil Rootsi majandusajaloolane Carl
Brunckman avaldas töö linnade suuruse ja paiknemise ning nende
tagamaade umbes kuusnurkse kuju kohta. Rahvastiku paiknemist
punktmeetodil kujutasid nii De Geer (1908) kui ka O. E. Baker
(1917), kuid juba varem oli see esinenud Frère de Montizoni Prantsusmaa rahvastiku filosoofilisel kaardil (1830), Mentzneri koostatud Gotlandi rahvastiku kaardil (1859) ning isegi Uus-Meremaa
valitsuse esildises (1863) maa põliselanike paigutuse näitamisel
(Kant 1970). Kanti huvi teadusloo vastu seostus ka terminite päritolu selgitamise sooviga, sest see aitas omakorda saada selgust mitmesuguste teooriate sisus ning tuua esile ideede rahvusvahelise
leviku teed.
Kant on esitanud sellise küsimuse: „Miks mitte võtta inimloomuse
tuum hästi kokku graafilisel kujul, selle asemel et teha ulatuslikke
koroloogilisi kirjeldusi?“ (Kant 1962a). Tema arvates on geograafilisel analüüsil kaardid, graafikud, mudelid või valemid hoopiski
paremad kui ulatuslikud proosatekstid. Ta kaitses kindlalt majandusgeograafia hüpoteetilis-deduktiivseid meetodeid, kuid otsis
nende kasutamiseks alati selgeid kriteeriume. 1950. aastate alguses
võttis Kant kriitilise vaatluse alla paljulubava keskuskohtade teooria, tehes seejuures ikka omapoolseid märkusi, mõnikord isegi hoiatavaid, nende mõtteliste mallide kasutamiseks. Nii näiteks märkis
ta, et senine kogemus on veenvalt tõestanud, et lähteks esitatud
puhtalt teoreetilised majandusmallid annavad võimaluse jagada maa
pindmik mitte ainult mõttelisiks ringkondadeks, vaid nende alusel
saab kujundada ka orgaanilist majandusstruktuuri (Kant 1951a).
Tehes üldistusi keskuste mõjuvälja tugevuse uurimise väärtuse
kohta, arvas Kant, et see on sama, kui võrdsustada tühjad piirkonnad, kõrbed ja mäemassiivid eri suundades erisuguste omadustega
area geographicaga (Kant 1951a).
Samas hoiatas Kant, et eriti tugevasti matemaatiliste meetoditega
varustatud majandus- ja sotsiaalgeograafia võib muutuda väga
mehhaaniliseks, minna sama rada kui Viniarski „mehhaaniline
sotsioloogia“ või Veinbergi „energeetika“ ning muutuda matemaatiliste punktide süsteemiks, kus domineerivad Mayer-Helmholtzi energiaprintsiibid ja Newtoni gravitatsiooniseadused. Geo-
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graafia matematiseerumine on olnud võimalik ja soovitav vaid
sedavõrd, kuivõrd matemaatika annab abivahendi, instrumendi, mis
edendab ükskõik millist uurimismeetodit, tehes selle täpsemaks ja
usaldusväärsemaks (Kant 1951a).
Kanti tegevuse kõrgpunkt oli mitmekeelne geograafiliste terminite
leksikon. Idee selle koostamiseks oli andnud Helge Nelson [1882 –
1966] aastal 1945, mil Kant saabus Lundi (Kant 1951b). Koostati
kaks projekti: üks oli mitmekeelne teadusterminite sõnastik,
kergendamaks loodus- ja inimgeograafia spetsialistide suhtlemist
erinevates maades, teine aga piirkondlike terminite seletussõnastik,
iseloomustamaks keskkonda, kust need terminid pärinevad, näiteks
caatinga, chaparral, maquis, risha, kevir, blizzard, poroca, arête.
Sellised, alguses metafoorset osa etendanud võõrapärased sõnad
kinnistusid hiljem geograafilisiks termineiks. Suure ettevõtmise
koostamise juhtmõtteid ja näiteid valminud osadest esitati IGU
kongressil Lissabonis (1949), kus need leidsid sooja vastuvõtu
(Kant 1951c). Oskussõnastiku valminud osa säilitati Lundis, aadressiga Sölvegatan 13, kuid enamus suurest tööst jäi lihtsalt kartoteegiks. Kuigi alates 1960. aastaist alates on toimunud muutusi
terminoloogias, pakub sõnastik rahvusvahelisele üldsusele huvi
tänapäevalgi.

Lõpetamata sümfoonia
Isegi põgus tutvumine Edgar Kanti elulooga jätab mulje temast kui
äärmiselt andekast, suuremeelsest ja energilisest inimesest, isiksusest, kelle eluteed ja ideid ei saa päriselt mõista ilma tema tausta
ning elu- ja töökeskkonna muutusi tundmata. Nii nagu jäi lõpetamata tema monumentaalne ettevõtmine seletussõnastiku näol, on
lõpetamata ka tema rikkaliku pärandi uurimine. „Kanti lugu Rootsis
on tegelikult traagiline,“ kirjutas Hägerstrand 2002. aastal. „Tema
andekas tütar Maret tegi enesetapu, naine suri äkitselt ning keegi –
pole mingit aimu, kes – murdis pärast surma sisse tema tööruumi
ning hävitas suurel hulgal terminoloogilist materjali“ (Hägerstrand
Buttimerile juulis 2002). Kanti elu ja töö aga väärib ning innustab
loominguliselt uurima selle suuremeelsuse ja südika isiksuse
teoseid: kõiki seemneid külvas ta siira entusiasmiga, kuigi mõni
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neist tootis küsitava värvinguga saaki. Oleks vaja kokku koguda ka
tema õpetussõnu, mida ta jagas rahvusvahelise kirjavahetuse kaudu
õnnelikele üle kogu maailma. Kanti kohta võib öelda samad sõnad,
mis ta kirjutas oma õpetaja ja eluaegse sõbra Granö kohta:
„Oma eluõhtul võis Johannes Gabriel Granö vaadata tagasi rikkalikule ja laiahaardelisele, täiusliku (helgjutet) kujuga elutööle, mis
oli täidetud omakasupüüdmatult teaduse ja kodumaa teenimisega.
Ta võis näha, et suurest enamusest tema poolt mulda külvatud
seemneist olid võrsunud täisõites taimed, millest paljud andsid
õnnistatud rikkalikku saaki. Selle töö viljad on jätnud geograafiateadusse kestva märgi. Tema mälestust peetakse kalliks kaua pärast
tema surma“ (Kant 1956).
Kõige dramaatilisem sündmus Kanti elus oli sunnitud lahkumine
kodumaalt. Kuidas oleksid kujunenud asjaolud tema kodumaale
jäämisel? Ning mis juhtunuks siis, kui ta oleks siirdunud Soome,
Prantsusmaale, Hollandisse või Inglismaale? Pole kahtlust, et Lundi
geograafia areng oleks sel juhul kulgenud teisiti. Pole mingit
kahtlust, et kus iganes elades, oleks Kant jätkanud rikkalikke tulemusi andvaid akadeemilist tegevust. Tema sajandal sünniaastapäeval tuleb ikka veel imetleda, kuidas ta suutis peaaegu kõigis
maailma nurkades selgitada selliseid uusi arenguid kohalikul ja
globaalsel tasandil nagu ränne ja eneseteadvus, hiidlinnad ja üleilmne ringlus, rahvuslik vabadusliikumine ja riigiülesed protsessid,
sotsiaalne ruum ja sotsiaalne aeg. Nüüdisaegsuse tugeva kaitsjana
hoiatas ta üleliigse raiskamise eest, soovitas mitte kõike panna
kaalukausile ning seista säästva arengu eest. Kogu inimkonda ja
maailma haarav majanduslik ja tehnoloogiline süsteem mitte ainult
ei kutsu ettevaatlikkusele inimese ja maa vastastiksõltuvuse ulatuse
ning inimeste ebavõrdsuse suurenemise suhtes juurdepääsus vahenditele, vaid see võib tekitada korvamatut kahju ka biosfäärile üldse.
Seepärast valmistabki heameelt vahva programm nimetusega Läänemere Agenda 21 (Baltic Agenda 21), mis nüüd hõlmab kõiki Läänemerd ümbritsevaid maid. [Läänemere Agenda 21 on 1998. aastal
vastu võetud jätkusuutliku arengu dokument, mis määrab kindlaks
üldised ja valdkondlikud eesmärgid ning tegevuse jätkusuutlikuks
arenguks Läänemere piirkonnas.]
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Edgar Kant oli tõeline Balti pioneer. Rohkemgi veel, ta oli paljude
20. sajandi tuntud geograafide vaimne juht, suunanäitaja ja sõber.
Tema kui suurvaimu uuendused geograafia vallas olid sageli alguse
saanud inimestelt, kes olid seotud mitme teise teaduse või kultuuri
valdkonnaga. Seoses sellega oletan, et vaimne looming ja uuendus
algab tõenäoliselt pigem „videvikus“ ja „vahepealsetes“ kohtades
kui stabiilse riigikorra keskustes. Nii et pole midagi imestada, kui
Skandinaavia külje all olevast Balti vööndist pärit õpetlased on
andnud palju Rootsi geograafiale, nii nagu seda on andnud Kelti
vööndist pärit teadlased Briti geograafiale, või siis Euroopa Vahemere vööndi omad kogu lääne tsivilisatsioonile.
Edgar Kanti teadlasteekonda võib vaadelda kui lõpetamata sümfooniat. [Varaseimais esinemisis on Buttimer nimetanud lõpetamata
sümfooniaks Kanti mitmekeelset seletussõnastikku (Kurs 1992).]
Tema suurte teadmiste terviklikkus, analüüsimisoskus ja üleilmne
suhtlemine esitavad meile kõigile väljakutse.
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Edgar Kant: A Baltic Pioneer
Anne Buttimer
Summary

I became fascinated with the work of Edgar Kant (1902–1978)
during my earliest readings in cultural geography at University of
Washington in Seattle. Reading from the Lund school revealed
something of Kant's leadership in the fields of urban geography,
transport and innovations. With neophyte enthusiasm I wrote to
Edgar Kant and still treasure the memory of his artistic handwriting
and the graciousness of his response to my queries. Alas, however,
I never met him face to face. Many of the unique features of the
Lund school could be attributed to his leadership and inspiration.
He was already in his early years in Estonia with a wealth of
experience as teacher, researcher, administrator and planner. At the
University of Lund, Sweden, he was a researcher in the Department
of Geography there from 1945 to 1963 when he became professor
of economic geography until he reached retirement age in 1967.
The volume and diversity of Kant's published works make
generalizations hazardous. At least three distinct foci of research
interest could be identified: (a) anthropogeography, (b) social and
economic geography, and (c) intellectual history, methodology, and
international communication. Several of his works span all three
interests and ideas born in once context were frequently transposed
and further developed in another. Throughout his life, too, he
seemed to balance analytical and reflective movements: for each
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stride forward in the analytical exploration of topics, he would
pause to scrutinize its conceptual, methodological, and practical
implications.
In Sweden, Kant's anthropo-ecological ideas remained latent for a
while. They were expressed later in reviews, obituaries, and other
notes. Inductive empirically grounded enquiry yielded place to
more deductive and theoretically grounded ones. The demise of
organicist orientations became clear in his work on the revision of
administrative districts. Social geography is a field in which the
name of Edgar Kant holds a pioneering place. At he IGU Congress
in Stockholm (1960) Kant presented the urban fields of influence of
Stockholm, Copenhagen and Chicago, arguing strongly for standardizing in urban geography. Kant's works on social space and and
social time were essentially ignored, though they eventually bore
fruit in the time geography of the 1970s. In later years Kant turned
to intellectual history, geographical terms, language and methodology. In this arena he continued to work towards building an
international network of scholars who could share each other's
research results and build a more integrated perspective on humanity and milieu.
The culminating enterprise of Kant's career was a multilingual
lexicon of geographical terms, an unfinished symphony, parts of
which were presented at the IGU Congress at Lisbon (1949) where
these received a warm encouragement from many. Edgar Kant was
indeed a Baltic pioneer. More than this, he was an intellectual
leader, mentor and friend to some of the twentieth century's most
prominent geographers. His scholarly integrity, analytical skills,
and ecumenical attitudes offer an enduring challenge to all of us.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

NIKO BERUTŠAŠVILI – GRUUSIA
VÄLJAPAISTEV MAADEUURIJA
Kalev Sepp
Nikoloz (Niko) Berutšašvili (1947–2006) oli ere täht kahekümnenda sajandi viimase kolmandiku geograafia taevas. Talle pakkusid huvi erinevad teaduslikud probleemid alates maastiku dünaamikast ja „grammatikast“ kuni Kaukaasia riikide geopoliitikani.
N. Berutšašvili kõige olulisem panus teadusesse on selles, et ta
juhtis tähelepanu maastiku „neljandale dimensioonile“ – ajale. Niko
Berutšašvili oli 1980ndatel aastatel aktiivne teadlane ja organisaator
kolmes teadussuunas: maastikuteadus, kartograafia ja geoinformaatika ning regionaalne geograafia. Kõige enam sai ta tuntust
maastikuteaduse eksperimentaalsete uuringutega.
2017. aasta oktoobrikuus tähistati Niko Berutšašvili 70. sünniaastapäeva rahvusvahelise konverentsiga „Landscape Dimensions
of Sustainable Development: Science – Planning – Governance“
Tbilisis. Rohkem kui 100 osaleja hulgas olid tema endised üliõpilased ja kolleegid Gruusiast ning laiast maailmast, kokku 16
riigist. Lisaks neile maastikuteaduse seminaride ja konverentside
osavõtjad, kaaslased ekspeditsioonidelt Kaukaasias ja teistes mäestikupiirkondades, teadustööde kaasautorid, sõbrad ja pereliikmed.
Konverentsi vedasid suurepäraselt tema pojad David, Levan ja
Nikoloz ning abikaasa Neli Jamaspašvili. Peakorraldajad Tbilisi
Ülikoolist olid prof Nodar Elizbarašvili ja prof Tengiz Gordeziani.
Nikol oli 1980. aastatel küllaltki tihe koostöö Tartu Ülikooli teadlastega: Ants Raik, Toomas Frey, Jüri Jagomägi Jüri Roosaare,
Heino Mardiste. Talle pakkusid kõige enam huvi geoinformaatika
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arendused Eestis ja prof T. Frey metsaökosüsteemi uuringud Saare
järve statsionaaris Vooremaal. 1983. aastal osales ta Tartu Ülikooli
korraldatud üleliidulisel konverentsil Käärikul, kus teemaks oli
„Geoinformaatika probleemid“. Niko korraldatud ekspeditsioonidel
Kaukaasis osalesid üliõpilastena Toomas Kokovkin, Kalev Sepp ja
Valdo Kuusemets. J. Roosaare ja K. Sepp võtsid osa Martkopi uurimiskeskuses toimunud seminaridest. Tänavusel mälestuskonverentsil Gruusias osalesid Kalev Sepp, Valdo Kuusemets ja Kadri
Kask. Ettekannete kaasautoriteks ja järjepidevuse säilitamiseks olid
kaasas Eesti Maaülikooli doktorandid Henri Järv ja Diana Pungar.
Lisaks kahepäevasele konverentsile käidi Martkopi statsionaaris,
mis nüüd on erastatud ja külastuseks suletud. Käidi Niko
uurimisaladel Jalno ahelikul ja Kahheetias.
Järgmine ülevaade ei hõlma kogu Niko Berutšašvili teadussaavutusi, vaid on põgus pilk tema kujunemisele maastikuteadlaseks,
teadusuuringute korraldamisest ja tema põhilistest uurimussuundadest 1980. aastatel, millesse olid kaasatud ka Tartu geograafid.

Konverensti“ Landscape Dimensions of Sustainable Development:
Science – Planning – Governance“ osalejad Tbilisi Ülikooli ees.

Niko Berutšašvili kui maastikuteadlase kujunemine
1970. aastate teisel poolel oli Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopa
riikides maastikuteaduses teatud kriis, kuna tol ajal kasutatavad
maastiku morfoloogilised kategooriad (staatilised näitajad ehk
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„staatikad“) enam ei sobinud paljudele teadlastele. Maastikke
(looduslik-territoriaalseid komplekse ehk ka geokomplekse) ei
käsitletud enam kui alalisi (ruumis teravalt esileküündivate) piiridega staatilisi moodustisi. Umbes samal ajal hakkas maastikuteaduse arengut mõjutama ideed geosüsteemide elementide ja osiste
muutuste mitmesageduslikkusest, protsessidele iseloomulikust ajast
ja geosüsteemide iseorganiseeruvusest (Armand ja Targuljan 1974,
Simonov 1977, Solntsev 1981, Armand 1988). Need ettekujutused,
mis enamasti põhinesid pikaajaliste protsesside vaatlusel, muutsid
arusaama maastikust kui tema osiste harmoonilisest ühtsusest, mida
vaikimisi vaadeldi ajas muutumatuna.

Martkopi statsionaar (1965–2011).

Maastike dünaamilise käsitluse areng 1970. aastatel oli seotud
kolme põhisuunaga: 1) süsteemiuuringud loodusgeograafias, 2) kõrgendatud tähelepanu antropogeensele mõjule maastikus ja selle
aastaid kestvatele tagajärgedele, 3) füüsilise-geograafia alaste
uurimiskeskuste asutamine pikemaajalisteks uuringuteks püsivaatlusaladel ja statsionaarides.
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Juhtus nii, et just maastikuteaduse dünaamiliste vaadete „küpsemise“ ajal õppis N. Berutšašvili Tbilisi ülikoolis geograafia-geoloogia teaduskonnas. Teine „kokkusattumus“, mis polnud tegelikult
juhuslik, oli Martkopi uurimiskeskuse olemasolu. Tuntud Gruusia
geograaf Meliton Saneblidze rajas selle keskuse 1965. aastal 30 km
Tbilisist kirde suunas, Kaukasuse lõunapoolse eelmäestiku stepi- ja
madalmäestiku metsavööndi piiril, et korraldada seal eksperimentaalseid maastiku-uuringud. Keskusesse oli soetatud seadmed maastiku struktuuri ja funktsioneerimise uurimiseks. 1970. aastate alguseks kujunes Martkopi keskusest üks maailma peamisi maastiku
eksperimentaaluurimise statsionaare.
Juba üliõpilasena tundis Niko suurt huvi uurimiskeskuse töö vastu:
ta tahtis teada, kuidas toimivad looduslikud-territoriaalsed kompleksid (LTK). Martkopis tehtud uuringute põhjal kirjutas ta 1970.
aastal ülikooli lõpetamiseks diplomitöö „Mõned aspektid looduslikterritoraalsete komplekside struktuurist ja funktsioneerimisest Jalno
mäeaheliku maastiku näitel“, mille ta edukalt kaitses esmalt Tbilisi
Riikliku Ülikoolis ja seejärel 1971. aastal kandidaadiväitekirjana
Moskva Riikliku Ülikooli geograafia teaduskonnas. Selles töös
autor kirjeldas eelmäestiku ja mäestiku looduslik-territoriaalsete
komplekside talitusmudeleid, mis koostati päikeseenergia, niiskuse
ja biosfääri voogude mõõtmise ja uurimise tulemuste põhjal.
Faatsiese „ainevoogude“ mudelite võrdlus näitas, et nende välisilme
erineb tugevasti sama aasta erinevatel päevadel, sõltuvalt sesoonsusest, fenofaasidest ja ilmastikutingimustest. Niimoodi sai alguse
mõte looduslik-territoriaalse kompleksi struktuuri ja talituse
ööpäevasest seisundist, mis on seotud faatsiese hooajalise rütmi,
ilmastikutingimuste ja arengudünaamikaga. N. Berutšašvili esitas
ettepaneku, nimetada neid seisundid „steksideks“. Vaatamata
mitmetele küsimustele selle mõiste etümoloogia kohta, kasutasid
Nõukogude Liidu ja naaberriikide teadlased seda terminit aktiivselt
1970. aastate lõpus.
Maastikuteaduses õnnestus Berutšašvilil siduda „steksid“ looduslikterritoriaalse kompleksi struktuuri mudelitega. Mudelid põhinevad
looduslik-territoriaalse kompleksi elementaarsete, struktuurselt
funktsionaalsetel osistel. Aastatsüklis iseloomustavad igat steksi
spetsiifilised geoloogilised tunnused ja piirid. Sellised mudelid

Niko Berutšašvili – Gruusia väljapaistev maadeuurija

217

võimaldasid stekside eristamist ja kaardistamist maapealsete ja
aerovisuaalsete välitööde käigus. N. Berutšašvili ja tema õpilased
töötasid välja erinevate regioonide stekside klassifikatsioone alates
Taga-Kaukaasiast ja Põhja-Kaukaasiast (Berutšašvili 1982) kuni
Venemaa Euroopa osa looderegioonini (Issatšenko 1988), ning
stekside kiirdiagnostika meetodeid faatsiese vertikaalstruktuuri
järgi. Gruusia ja kogu Kaukaasia geoinfosüsteemid loodi ööpäevase
maastikuseisundi mudelite põhjal (Berutšašvili 1995).
1975–1976 oli Berutšašvili Pariisis täienduspraktikal, kus ta töötas
Rahvusvahelise Geograafia Liidu presidendi professor J. Dreschi
laboris. Seal tutvus ta Alpide ja Püreneede geograafiliste ja geoloogiliste uurimistraditsioonide ja kogemustega. Naastes Prantsusmaalt, jätkas ta eksperimentaalset uurimistööd Martkopi statsionaaris
ja lisaks teistes Kaukaasia regioonides. Pärast uurimustulemuste
üldistamisest avaldas N. Berutšašvili 1979. aastal Kaukaasia
maastikukaardi 1 : 1 000 000. Samal aastal asutas ta Tbilisi ülikoolis
uurimislabori, et maastikulistes uuringutes kasutada aerokosmilisi
meetodeid ja kus sai ettevalmistuse mitu teadlaste põlvkonda.
Niko Berutšašvili kui geograafi, kartograafi ja eksperimentaatori
kujunemisel rahvusvahelise tuntusega maastikuteadlaseks aitasid
kaasa nelja ülikooli teadlased ja õppejõud: Tbilisi ülikool
M. Saneblidze, H. Džakeli, T. Sahokia, A. Aslanikašvili; Moskva
ülikool: M. Gvozdetski, V. Solntsev, A. Kapitsa; Sankt-Peterburi
ülikool: A. Issatšenko ning J. Dreschi Pariisi VII ülikoolist. Prantsuse geograafidest võib Berutšašvili mõttekaaslasteks nimetada
J. Radvani, J.-F. Richard, G. Rougerie, P. Torez ja R. Pitt.
Teiste N. Berutšašvili teadussaavutuste hulka kuulub looduslikterritoriaalse kompleksi seisundi klassifikatsiooni esitamine maastikuüksuste kestuse järgi: lühi-, kesk- ja pikaajaline seisund. Teadlase
jaoks on „steks“ looduslik-territoriaalse kompleksi sõlmpunktiks,
kuna see on ühest küljest faatsiese ööpäevase seisundi tunnustega
ning teisest küljest „operatiivüksus“ faatsiese seisundi pikemaajalises arengus ja üleminekus faatsiese ööpäevasest seisundist
suurema stabiilsema maastikuüksuse seisundini. Oma monograafias
„Maastiku etoloogia ja looduskeskkonna seisundite kaardistamine“
kirjeldab N. Berutšašvili sellist üleminekut (Berutšašvili 1989).
Kahjuks ei jõudnud teadlane väga kaugele pikaajaliste maastiku-
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seisundite uurimisel. Mõned näited pikaajaliste maastikuseisundite
mudelitest on esitatud tema viimases monograafias Kaukaasia
maastikkudest (Berutšašvili 1995).
1970. aastate teisel poolel võeti kasutusele maastiku dünaamika
mõiste teine tõlgendus – maastiku pöörduvad (kõikuvad) muutused
ühe invariandi piires. Selles tõlgenduses on dünaamikal keskne koht
maastikumuutusi kirjeldavas triaadis: funktsioneerimine – dünaamika – areng (evolutsioon). Maastiku dünaamika mõistmine kui
maastikuseisundi vahetumine on ühelt poolt oluline maastikuteaduse süsteemsete kontseptsioonide loomiseks, ja teisalt statsionaarsete uuringute arendamiseks.
Maastiku statsionaarsed uuringud, mille õitseng oli 1970-ndatel ja
1980. aastate esimesel poolel, andsid rohkelt materjali aastase
(ööpäevase, hooajalise) maastike dünaamika kohta. 1980. aastate
lõpuks, kui kõige „vanemates“ uurimiskeskustes oli vaatlused
kestnud 25–30 aastat, tekkis võimalus teha üldistusi pikaajaliste
looduslike protsesside kohta. Kahjuks 1990. aastate alguses lõpetas
enamus füüsilise geograafia uurimiskeskusi endistes nõukogude
liiduvabariikides tegevuse majandusliku raskuste tõttu ja ainult
üksikutes kohtades jätkati tööd ülikoolide õppebaasidena ja sedagi
varasemaga võrreldes väiksemas ulatuses.
On olemas veel üks maastikuteaduse suund, mis pakkus N. Berutšašvilile huvi – geosüsteemid ja maastikupildid. Koos prantsuse
professori Gabriel Rougeriega tegi Berutšašvili uurimistööd Kaukaasias ja Alpides. Selle töö tulemused avaldati Prantsuse kõrgkoolidele mõeldud õppevahendis „Geosüsteemid ja maastikupildid“, mis ilmus prantsuse keeles 1991. aastal (Rougerie ja
Beruchashvili 1991).

Kartograafia ja geoinformaatika
Kartograafiaga oli Niko Berutšašvili seotud noores eas oma
perekonna traditsioonide kaudu. Tema isa, tuntud gruusia kunstnik
Levan Berutšašvili, oli Gruusia silmapaistva kartograafi A. Aslanikašvili sõber. Nad õppisid koos M. Toidze nimelises kunstikoolis.
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Alates 1982. aastast oli N. Berutšašvili Tbilisi Riikliku Ülikooli
kartograafia, geodeesia ja geoinformaatika kateedri juhataja ja
sellega jätkas oma õpetaja A. Aslanikašvili poolt alustatud tööd.
N. Berutšašvili rajas kartograafia uue sünteetilise suuna – maastiku
dünaamika kaardistamise.
Teine oluline maastikuteaduse suund, millesse panustas N. Berutšašvili, on geoinformaatika ja arvutimodelleerimine. 1995. aastal
ilmus tema monograafia „Kaukaasia: maastikud, mudelid, eksperimendid“, kus autor võtab kokku ja üldistab oma teoreetilisi väiteid
ja eksperimentaaltöö tulemusi. 1993. aastal ilmus temalt õppevahend „Arvutid geograafias“, mis oma ajas oli väga innovaatiline
väljaanne.

Regionaalne geograafia
Kuna N. Berutšašvili oli tuntud maadeuurija (nii võib maastikuteadlasi nimetada!), oli üks tema püstitatud eesmärkidest väli- ja
eksperimentaaltöö erinevates maailma mäestikes. Kõik tema regionaalgeograafia uurimistööd on sellega seotud ja need võib jaotada
kolme rühma:
Statsionaarsed uuringud. Detailsed uurimised tehti Martkopi
keskuses. Lisaks sellele organiseeriti poolstatsionaarsed vaatlused
sünkroonselt Martkopis tehtavate uuringutega Ladodehi, Vašlovani
ja Müseri rahvusparkides, lisaks ka Kasbeki rajoonis, Bakurianis ja
Bevretis (Tbilisi lähedal).
Regionaalsed uurimistööd. 1986. aastal koostöös Armeenia ja
Azerbaidžaani kolleegidega ilmus õppevahend „Taga-Kaukaasia/
Lõuna-Kaukaasia loodusgeograafia“.
Globaalsed uuringud. Siin võib mainida maailma maastike etoloogilise kaardi 1 : 15 000 000 koostamist. Selline teadlane nagu
seda oli Niko Berutšašvili, püstitas endale suurejoonelisi eesmärke
21. sajandi geograafias, mille kallal ta töötas oma elu viimastel
aastatel: Euraasia mäestike maastikud, meta-geograafia probleemid,
maailma maastike andmebaasi loomine.
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Niko Berutšašvili kui pedagoog
N. Berutšašvili pedagoogiline tegevus algas Tbilisi ülikoolis geograafia-geoloogia teaduskonnas. Kandidaadiväitekirja kaitsmise
järel pidas ta loenguid loodusgeograafia aineis ja juhendas välitöid
Martkopi uurimiskeskuses. Alates 1979. aastast toimusid tema
juhendamisel üleliidulised välipraktikad Kaukaasias ülikoolide
geograafia teaduskondade üliõpilastele, kus oli osavõtjaid Tbilisi,
Moskva, Leningradi, Kiievi, Lvovi, Simferoopoli, Saraatovi, Rostovi, Tartu, Riia, Harkovi, Tomski, Jerevani, Vladikavkazi, Groznõi, Krasnodari, Minski ja Vilnuse ülikoolist. Sealtkaudu kasvas
Berutšašvili tuntus ja kuulsus just noore põlvkonna geograafide
hulgas. Õppe- ja täienduspraktikatel kasutati maastikuüksuste seisundi uurimisel geofüüsikalisi ja kaardistamismeetodeid, milliseid
arendas oluliselt N. Berutšašvili ise ja mis avaldati esmalt Tbilisi
ülikooli õppevahendina 1983. aastal. Tema juhtimisel arenesid
Martkopi uurimiskeskus ning Tbilisi ülikooli kartograafia-geodeesia ja geoinformaatika kateedrid ning said rahvusvahelise
tunnustuse teadus- ja õppekeskustena.
1980. aastal sõlmiti Berutšašvili initsiatiivil Tbilisi, Moskva, Leningradi ja Lvovi ülikoolide vahel koostööleping, et korraldata üliõpilaste talveekspeditsioone. Ekspeditsioonide eesmärk oli uurida ja
suurejooneliselt kaardistada talvises seisundis maastikke erinevates
Nõukogude Liidu mägipiirkondades. Ekspeditsioonid toimusid
aastail 1980–1990 järgmistes piirkondades: Kovaluki kõrgustik
(Gruusia) – 1980; Alazani org (Gruusia) – 1981; Karpaadid (Ukraina) – 1982; Krimmi mäestik (Ukraina) – 1983; Köpetdag (Türkmenistan) – 1984; Kafernigan (Alai-Pamiir, Tadžikistan) – 1985;
Groznõi ülikooli „Haratšoi“ õppebaasi ümbrus (Tšetšeenia, Venemaa) – 1986; Tuapse linna ümbrus (Kaukasus, Venemaa) – 1987;
On rajoon (Kaukasus, Gruusia) – 1988; Krimmi mäestik (Ukraina)
– 1989, Martkopi uurimiskeskus (Gruusia) – 1990. Ekspeditsioonide käigus koguti palju empiirilisi andmeid, mis pärast avaldati geograafiaüliõpilaste konverentside kogumikes erinevates
ülikoolides.
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Niko Berutšašvili poolt juhitud ekspeditsioonid Gruusias.

Niko Berutšašvili kui organisaator
Organisatoorsed oskused on väga olulised iga teadlase jaoks. N. Berutšašvili oli selles valdkonnas väga andekas ja teatud määral tänu
organisatoorsetele oskustele sai temast tuntud ja silmapaistav
teadlane. Teda iseloomustas ka kõrgelt arenenud intellekt, veatu
vaist, tahtejõud ja töökus, suurepärane planeerimisvõimekus. Tänu
neile oskustele ja iseloomujoontele kaitses ta 1971. aastal kandidaadiväitekirja, olles ainult 23 aastane. Nõukogude Liidu geograafide hulgast oli ta kõige noorem teaduste kandidaat ja pärast dotsent.
1981. aastal 33 aastasena kaitses N. Berutšašvili doktorikraadi ja sai
geograafiaprofessori koha. Tänu silmapaistvatele oskustele ja
enesedistsipliinile õnnestus tal luua iseseisev teaduskoolkond, mille
esindajad siiamaani töötavad erinevates akadeemilistes asutustes
üle maailma. N. Berutšašvili innustas oma kolleege pidevalt otsima
uusi ideid, et arendada teadust. Tema kõrval tegutsedes sai selgeks,
et see ongi ainus õige elutee, et sa kuulud teadusele, mis ei ole
tehislik, vaid täiesti loomulik nähtus. Alates 1967.a oli N. Berutšašvili Martkopi uurimiskeskuse vanemteadur ja 1985. aastast alates
juhataja (pärast keskuse asutaja M. Saneblidze surma). N. Berutšašvili korraldas mitu ekspeditsiooni NL erinevatesse mägipiirkon-
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dadesse, näidates sellega juhtivteadlase häid organisatoorioskusi ja
julgust suunduda võõrastele radadele. Selle artikli autor osales
samuti mitmes Berutšašvili ekspeditsioonis.

Martkopi uurimiskeskuse seminar 1983. aastal. Esireas keskel prof. N. Berutšašvili, tema kõrval paremal prof N. A. Solntsev. Tagareas vasakul
G. A. Issatšenko, paremalt teine Kalev Sepp.

Eraldi peab mainima seminare ja konverentse, mida korraldas
N. Berutšašvili ja kus arutati ja lahendati mitmeid tänapäeva geograafia probleeme. 1983. aastal korraldas ta Martkopi uurimuskeskuses seminari, milles osalesid nõukogude silmapaistvad maastikuteadlased ja kartograafid. Analoogsed seminarid toimusid ka
1985., 1987. ja 1989. aastal.
1986. aastal korraldas N. Berutšašvili rahvusvahelise teaduskonverentsi Tbilisi Riiklikus Ülikoolis. Konverents oli pühendatud tema
õppejõu A. Aslanikašvili 70. juubelile. Sellel konverentsil osalesid
lisaks tuntud nõukogude kartograafia teadlastele ka nende kolleegid
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Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast ja Bulgaariast. Analoogne
konverents, pühendatud A. Aslanikašvili 75. juubelile, toimus 1991.
aastal. 1996. aastal toimus järjekordne Gruusia Geograafia Seltsi
kongress, kus N. Berutšašvili valiti seltsi asepresidendiks ja rahvusvahelise teaduskoostöö osakonna juhatajaks. 2004. aastal asustas ta
Rahvusvahelise Geograafia Seltsi (IGU) juurde maastikuanalüüsi
komisjoni, mida ta juhtis kuni surmani.

Martkopi uurimiskeskuse seminar 1983. aastal. Seisjatest paremalt viies Jüri
Roosaare, vasakult seitsmes Kalev Sepp, keskel istub Niko Berutšašvili.

N. Berutšašvili geograafia ja kartograafia teaduspärand on kolossaalne: palju teadusartikleid, monograafiad, artiklite kogumikud,
õppevahendid ja metoodilised juhendid, kaardid, atlased jne.
Silmapaistev teadlane ja julge eksperimenteerija professor Niko
Berutšašvili näitas maastike ruumilise ja ajalise käsitlusele paljuski
uut teed.
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Nikoloz (Niko) Beruchashvili –
a famous Georgian Geographer and Cartographer
Kalev Sepp
Summary

The conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance“, took place in Tbilisi on
4–6 October 2017, was dedicated to the 70th birthday anniversary
of Prof. Nikoloz (Niko) Beruchashvili – a famous Georgian
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geographer and cartographer, head of the scientific-research LAB
studying the states of environment with aerospace methods (1979–
2006) and Physical-Geographical Station of Martkopi (1982–2006),
the Chair of the International Geographical Union’s Commission on
Landscape Analysis (2004–2006).
N. Beruchashvili born 1947, in Tbilisi. In 1965 he started his
studies at the Tbilisi State University at the Geography-Geology
faculty, which he graduated in 1970. Graduation paper was
acknowledged satisfactorily for candidates of sciences academic
degree and so he maintained a thesis for a candidates degree (PhD)
in the Moscow State University in 1971. At the same University in
1981 N. Beruchashvili maintained thesis for a doctors degree for
doctors title of geography sciences of academic degree.
Scientific interests and N. Beruchashvili's ideas can be united in
three directions: 1) Landscape and general physical geography;
2) Cartography and geoinformatics; 3) Regional geography.
Researches on these directions have been conducted as him
personally, and his pupils and colleagues in different corners of the
Globe as under his management, and individually.
In the 1970s, N. Beruchashvili organized and managed a program
of annual observations on the dynamics of landscapes at Martkopi
physical-geographical centre and also seasonal observation centres
for different landscapes of Georgia. He also organized expeditions
to the Caucasus and different parts of the World. He established air
observations of the landscape conditions to study its dynamics. On
the basis of these observations, he developed a spatial-temporal
concept of landscapes. He introduced some terms to landscape
science (such are geomasses, geohorizons, vertical structure, stexes
– daily conditions, etc.) and developed main principles.
Since 1982 N. Beruchashvili directed department of cartography,
geodesy and geoinformatics of the Tbilisi State University. Has
based the synthetic direction of cartography on this department of
N. Beruchashvili – landscape mapping. N. Beruchashvili is the
author of the landscape map of the Caucasus (1979) and the
landscape and ethological world map (1991). He has developed the
electronic version of the landscape map of Georgia in scale
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1:500 000. He is a founder of the new direction at department –
dynamic cartography. The second large direction in which I have
made a huge contribution of N. Beruchashvili – geoinformatics and
a computers modelling. In 1995 there was his monograph "the
Caucasus: landscapes, models, experiments" in which all theoretical
provisions and practical results of scientific research of the scientist
are concentrated and generalized.
In 2004 he was founding, chair of the International Geographical
Union (IGU) Commission on Landscape Analysis. N. Beruchashvili
published 228 scientific works, 48 of them during the last five
years, 28 monographies (from them 3 in Paris, 3 in Moscow).
Under his leadership 25 post-graduate students had maintained
theses. The scientific adviser of 3 theses for a doctors degree. As
the geographer has visited (attended) and worked in 60 various
countries of the World.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

ÜHISTE VEERESSURSSIDE KASUTAMISEST
KESK-AASIAS VÄLISKONSULTANDI
SILME LÄBI
Peep Mardiste
Töötasin aastatel 2012–2017 Genfis ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis, kus minu korraldada oli 10 endise NSVLi liiduvabariigi
valitsuse nõustamine veemajanduse teemadel. Riigid ja nende
vajadused Valgevenest Tadžikistanini on üldistuste tegemiseks liiga
erinevad, keskendun seetõttu selles artiklis oma töökogemuse tutvustamisele Kesk-Aasias. Valisin geograafiliselt kaugema KeskAasia seepärast, et tõenäoliselt satub sinna nüüd eestlasi tööasjus
harvem kui näiteks Gruusiasse või Ukrainasse, kus samuti töötasin.
Kesk-Aasia riikide1 arengu seisukohalt mängib juurdepääs magedale veele keskset rolli. Mitmete teiste maailma piirkondadega
võrreldes pole Kesk-Aasia sugugi veevaene regioon. Põhjaveevarud
on küll piiratud, aga lõviosa kasutatavast veest moodustub Pamiiri
ja Tian Shani mäestike nõlvadel. Ajalooliselt on paikne inimasustus
koondunud viljakatesse orgudesse ning kasinate veevarudega
poolkõrbetesse pole kellelgi väga asja olnud.
Paljudele reisihuvilistele geograafidele tuttavad Samarkand, Buhhaara ja Hiiva said muidu ebasoodsa kliimaga Usbekistanis areneda
1

Siin ja edaspidi mõtlen viit kunagist NSV Liidu liiduvabariiki: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan. Teatud geopoliitilistes käsitlustes vaadeldakse samas grupis ka Afganistani, mil
on maismaapiir Tadžikistani ja Türkmenistaniga ning mis asub KeskAasia kontekstis üliolulise Amudarja jõe ülemjooksul.
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ja õitseda vaid tänu heale juurdepääsule mageveele. Nende linnade
iidsed mošeed aitavad ka mõista, miks usbekkide jaoks mängib
islam palju olulisemat rolli, kui mitmes usuleigemas naaberriigis.
Viimastes liikus rahvas veel pikki aastasadu nomaadidena ringi ja
võttis usu omaks oluliselt hiljem. Kuid Kesk-Aasia rändkarjakasvatajadki liikusid oma karjadega piirkondades, kus leidus piisavalt
taimestikku ja selle kasvuks vajalikku vett.

Veetarbimise hüppeline kasv
Defitsiitseks hakkas magevesi Kesk-Aasias muutuma alles möödunud sajandi keskpaiku, mil otsustati seal hakata laialdaselt
kasvatama puuvilla ja riisi. Mõlemad kultuurid vajavad kasvuks
väga palju vett ja suureneva rahvaarvuga N Liidu toidulaua ja
tekstiilitööstuste huvides hakati rajama väga suurt niisutuskanalite
süsteemi.

Nõukogude ajal ehitatud betoonist niisutusvee jaotuskanalid aina lagunevad ja lagunevad, kuna uuendamine käib riikidel üle jõu ning välisabi toel
renoveeritakse vaid väheseid lõike.
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Niisutuskanalite keerukas võrgustik rajati peamiselt Usbekistani ja
Türkmenistani, aga ka ülejäänud kolme Kesk-Aasia liiduvabariiki.
Skeemi mastaapsust näitab see, et suurte – Amudarja ja Sõrdarja –
jõgede veest juhitakse tänapäeval umbes 90 % niisutuskanalitesse.
Viis Kesk-Aasia riiki kasutavad kokku 125 km³ vett aastas, sellest
niisutuspõllunduse 9 miljonil hektaril 108 km³ aastas. Türkmenistanis sõltub kogu põllundus niisutusest, Usbekistanis on niisutatavat
põllumaad 89 %. Kesk-Aasias tegeleb küll üle 20 % majanduslikult
aktiivsest elanikkonnast põllumajandusega, kuid andes vaid 10 %
sisemajanduse kogutoodangust (FAO 2013).
Põldudele juhitud vesi enamasti aurustub, jättes soolad mulda, mille
tõttu on muldade sooldumine kujunenud üha suuremaks kohapealseks probleemiks. Kui sooladest valkjaks muutunud põllud on
kohati äratuntavad lennukiaknastki, siis Araali mere kuivaksjäämine on juba globaalselt teada probleem (Айдаров и др 1996).
Soolasid püütakse minema uhtuda, lastes põldudele taimekasvuperioodi lõpupoole veel ohtralt vett, mis peseb läbi mulla pindmise
kihi. Ärajuhitavale soolasele veele pole leitud rakendust ja seda on
lihtsalt niisama kõrbesse juhitud. Türkmenistanis soovitakse niisutussüsteemidest pärinevast „pesuveest“ keset kõrbe järve rajada ja
president tutvustab seda oma alamatele uhkusega kui kaheksandat
maailmaimet. Igal kohalikul kaardil ilutsebki Karakumi kõrbe
Karašori nõos hiiglaslik Kuldne Järv (Altyn Asyr), mille tegelikku
olemasolu satelliidipilt muidugi ei kinnita. Meidki viidi ühe
konverentsi järgselt kuulsat järve vaatama, kuid tegelikult näidati
Amudarja vana, Kaspiasse suundunud sängi, mille sootides kohati
vesi sees. Ma kahtlustan, et järjekordse rahvusliku uhkuse nimel
suunatakse kõrbesse järve rajamiseks vett ka vana jõesängi pidi otse
Amudarjast, mitte ainult niisutusväljadelt.
Nii Amudarjast kui Sõrdarjast toituv Araali meri on 21. sajandi
alguseks pärast aastakümneid vee kõrvalejuhtimist suuresti ära
„kuivanud“ – 1960. aastal oli järve pindala 68 000 km2, 2007. aastaks oli sellest alles 10 %. Araali mere kirdeosas on Kasahstan
teinud suuri investeeringuid, et tammi ehitamisega mingitki meresoppi alles hoida ning seal ongi hakanud veetase tõusma ja kalavarud taastuma.
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Dramaatilised pildid roostetavatest laevakeredest kuivanud endisel
merepõhjal on andnud paljudele Kesk-Aasia riikidele võimaluse
tuua veemajandusse välisabi, sest vaatepilt on võimas ja ökoloogilise katastroofi olemus on otsustajatele hoomatav. Üleliia edukas
pole sellise abi väljarääkimine siiski olnud, sest abisoovijad kipuvad olema omajagu kahepalgelised. Esiteks näevad eranditult kõik
riigid mere kuivatamises süüd kas kõigil ülejäänud neljal riigil või
mingil kombinatsioonil neist. Teiseks ei näita ükski märk, et riigid
oleks reaalselt valmis vähendama niisutusse suunatavat veekogust,
et Araali taastumiseks sinna taas rohkem vett jõuaks. Kolmandaks
panevad nii mind kui teisi abiagentuuride esindajaid alati muigama
püünedel kõiki teisi Araali kuivamises süüdistavad hallipäised
emeriidid, kelle aastakümnete tagune elutöö oligi välja töötada
kavasid ja joonistada projekte, kuidas võimalikult suur veekogus
niisutusväljadele suunata ja selle läbi merd suretada.
Kõige hullumeelsem plaan – suunata suurte Põhja-Jäämerre suubuvate jõgede (eelkõige Obi jõgikond) vesi tehissängides vastassuunas voolama, et need tolleaegsete lõunavabariikide põldudele
niisutusvett tooksid – jäi õnneks vaid paberile. Projekti valmistati
1970. ja 1980. aastatel ette, kuni NLKP Poliitbüroo uue noorepoolse riigijuhi Mihhail Gorbatšovi eestvõttel plaanist 1986. aastal
loobus. Olen siiski kohanud Kesk-Aasias vana kooli eksperte (peamiselt insenere), kes neljasilmavestluses tuliselt kahetsevad, et
hullu plaani ellu ei viidud. Usbekistan pöördus veel 2002. aastal
Venemaa poole palvega Obi jõe vett lõunasse suunata, kuid Venemaal puudus selleks huvi.
Siberi jõed viivad Põhja-Jäämerre soojemat magevett ja nende
vastuvoolu pööramine oleks kahtlemata mõjutanud põhjaalade
kliimat, muutes seda jahedamaks. Võib küll oletada, et see oleks
mõneks ajaks ehk aidanud aeglustada tänasest polaaralade kliima
soojenemisest tingitud igikeltsa sulamist Venemaa põhjaosas, aga
jõgede ümbersuunamise laiemad keskkonnamõjud oleksid kahtlemata
olnud katastroofilised. Talupojamõistus ütleb, et ehk ikka ei pea
poolkõrbes ilmtingimata kasvatama palju vett vajavaid kultuure.
Isegi mägises ja veerohkes Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis otsustati
NLiidu aegadel mägistel platoodel kasutusse võtta uusi põllumaid
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ja hakati sinna kohati torudes vett ülesmäge pumpama (Апасов
2015). Kui kolme aastakümne eest ei tekitanud see ühismajanditele
doteeritud elektrihindade juures mingit probleemi, siis täna on
Tadžikistanis põllumajanduses niisutamisega tegelevat riigiametit
juhtivad sõbrad ahastuses. Võlad elektrifirma ees kasvavad, väiketalunikud on kaugelt kohalepumbatud vee eest turuhinna maksmiseks liiga vaesed, aga selgelt ebaratsionaalset pumpamist ei saa ka
lõpetada, sest siis jääksid terved külad tänasest veelgi suuremasse
vaesusse ja seda ei lubaks riigi kõrgem juhtkond. Ei kadesta!

Veemajanduse vana traditsioon
Kesk-Aasia veemajanduse väljakutsetest rääkides ei saa üle ega
ümber sellega tegelevatest inimestest, sest kaadrid otsustavad kõik,
nagu on öelnud klassikud. Kesk-Aasia riikides on vesi sedavõrd
keskne ressurss, et kõigis riikides on olnud eraldi melioratsiooni
ja/või veemajanduse ministeerium. Tänaseks on neid kohati liidetud
ja lahutatud, nt Türkmenistanis läks veemajanduse ministeerium
2016. aastal põllumajandusministeeriumi koosseisu, Tadžikistanis
liideti veeressursside ministeerium aga energeetikaministeeriumiga.
Juba nõukogude ajast on kaheks suurimaks teaduskeskuseks piirkonnas olnud Toshkent ja Aşgabad. Toshkendis koolitati KeskAasia liiduvabariikide tarvis niisutussüsteeme haldavaid hüdrotehnikainsenere,2 Aşgabadis asuvas NSVL Teaduste Akadeemia
kõrbete instituudis3 aga poolkõrbete taimekasvatuse spetsialiste. Suur
osa vanema põlvkonna veemajanduse ekspertidest, kellega KeskAasias kokku puutusin, on olnud seotud ühega kahest nimetatud
instituudist.
Kuna lõunapiirkondades toidutootmine oli NSV Liidus riiklik prioriteet, liikusid veemajanduses aastakümnete eest kolossaalsed summad. Siberi jõgede ümbersuunamise projekti peainseneril Igor
Gerardi’l oli taustauuringuteks kasutada tohutu teaduspotentsiaal:
2
3

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (ТИИИМСХ).
Институт пустынь Академии наук Туркменской ССР.
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kokku üle 160 teadus- ja projekteerimisasutuse, mis produtseerisid
üle 50 köite materjale, lisaks tohutul arvul erinevas mõõtkavas
kaarte.4 Tänaseks pole sellest hiilgusest eriti midagi järel. Kui
vanade vee-meestega5 õhtul viinapitsi taga istusime, siis jõudis nende jutt alati välja selleni, et nende elukutse pole enam au sees, uut
põlvkonda veeinsenere pole peale kasvamas ja inimesed on oma
kutseoskuste tuleviku pärast siiras mures.
Kesk-Aasias ringiliikuvad arenguabiga tegelevate asutuste esindajad ja konsultandid on sageli majanduse, sotsioloogia või politoloogiaharidusega, mida ei loe kohalik vanem generatsioon tõsiseltvõetavate erialade hulka. Mul pole küll hüdroloogi- või inseneriharidust, aga alati, kui kuuldakse, et olen Tartu Ülikooli lõpetanud
füüsiline geograaf, peetakse mind automaatselt „omaks.“ Füüsiline
geograafia on vanema põlvkonna veemehe silmis väärikas eriala ja
Tartu Ülikooli mäletatakse hästi, nagu ka „Vana Tallinna“ ja Kalevi
šokolaadi.

Riikidevaheline konkurents vee pärast
Nõukogude ajal ehitati Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis kokku 60
küllalt suurt veehoidlat kogumahutavusega 65 km³, et mägedest
allavoolavat vett talvel paisu taha koguda ning aprillist septembrini
kestval vegetatsiooniperioodil veehoidlatest põldudele juhtida. Nii
on peaaegu kogu Sõrdarja jõgikonna ja 80 % Amudarja jõgikonna
äravoolust reguleeritud ja looduslikest sängidest kõrvale suunatud.
Sealhulgas kasutatakse paljusid veehoidlaid hüdroenergeetikas
elektri tootmiseks. Nõukogude ajal oli üleliiduliselt ette nähtud et
kuigi Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis oli suurem elektrienergia vajadus talvel, hakati vett läbi turbiinide allavoolu laskma ikkagi alles
kevadel vegetatsiooniperioodi alguses ja kompensatsiooniks tagati
nende kahe liiduvabariigi varustamine söe ja teiste energiakandjatega üleliidulise jaotuskava järgi (Libert et al 2008).
4
5

http://water-salt.narod.ru/pam_gerardi.htm.
vene keeles on suupärane sõna водник, mis tähendab veesektori töötajaid ja mida kasutatakse varjamatu uhkusega.
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Pärast Kesk-Aasia riike selgelt ootamatult tabanud iseseisvumist
lakkas selline kompensatsioonimehhanism toimimast ning nii
Kõrgõzstan kui Tadžikistan toodavad elektrit veejõujaamades ja
lasevad suurte jõgede vett allavoolu naabritele rahumeeli ka talvel,
kui elektrivajadus on suur, naabritel niisutusvajadus aga puudub.
Vegetatsiooniperioodil jagub allavoolunaabritele arusaadavalt vett
vähem kui 1980. aastatel ja see tekitab riikidevahelistes suhetes
suuri pingeid, mille silumisega me rahvusvaheliste organistsioonide
poolt muuhulgas pidime tegelema. Maailmapank näiteks finantseerib CASA-1000 projekti raames elektriühenduse rajamist Kõrgõzstanist ja Tadžikistanist üle mägede Afganistani ja Pakistani, et
suvist elektriülejääki eksportida ja talvesid paremini üle elada. Kuni
1300 MW võimsusega ühendus on hädavajalik Tadžikistanis Roguni
hüdroelektrijaama ehituse jätkamiseks. Jaama ehitamisega alustati
rohkem kui 30 aastat tagasi, NSVLi lagunemise järel ehitustööd
katkesid, kuid 2016. aastal lõpul löödi kopp uuesti maasse. Roguni
jaama ehitamine teeb kõige ärevamaks usbekke, kes kardavad, et
hakkavad suveti Tadžikistanist veelgi vähem vett saama.

Kuidas tõsta usaldust?
Valitsuste nõustamise kõrval oli riikidevahelise kahepoolse koostöö
arendamine ühiste veeressursside majandamisel üheks minu kõrvalhuviks aastail 2012–2017 ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis
(UNECE) töötades. Kuulusin formaalselt ÜRO piiriveekogude
konventsiooni (Helsingi konventsioon)6 sekretariaati ning konventsiooni üheks keskseks suuniseks on naaberriikide vaheliste alaliste
ühiskomisjonide moodustamine, mille raames piiriveekogude kasutamist ja kaitset ühiselt korraldada (Mardiste and Martoussevitch
2014).
Kesk-Aasiast pole konventsiooniga liitunud kaks riiki – suurte
jõgede ülemjooksul asuvad Kõrgõzstan ja Tadžikistan. Mõlemad
osalevad küll aktiivselt konventsiooni raames korraldatavas rahvusvahelises koostöös, aga pole julgenud liituda, sest kardavad, et
6

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon, mitteametlik tõlge https://www.riigiteataja.ee/akt/13119185.
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alamjooksul asuvad naabrid võivad hakata Amudarja või Sõrdarja
kehvale veekvaliteedile viidates konventsiooni raames neile kahjutasunõudeid esitama. Konventsioon selliste nõuete esitamise võimalust ette ei näe, aga hirmul on suured silmad.

Türkmenistani veepoliitika arutelu ümarlaualt 2013.a. aprillis Aşgabadis:
vasakult Ahmet Muhammedov (veemajanduse ministeeriumi aseminister),
Markus Loida (abiagentuuri GIZ kohaliku kontori juht), Gerald Wolf
(Saksamaa kohaliku suursaadiku asetäitja) ja Peep Mardiste (ÜRO esindaja). Foto: GIZ.

Kõrgõzstan on tegelikult heaks näiteks sellest, kuidas piiriveekogude konventsiooni edukalt ellu rakendada. Kõrgõzstan teeb
nimelt tihedat koostööd allavoolu asuva naabri Kasahstaniga Šu ja
Talasi jõgikonnas ning veeressursside kasutamist koordineeritakse
juba üle 10 aasta vastava valgla ühiskomisjoni ja -sekretariaadi toel.
Kesk-Aasias on palju riigipiire ületavaid jõgesid, kuid Kõrgõzstani
ja Kasahstani koostöö sarnaseid näiteid süstemaatilisest kahepoolset
koostööst on vaid mõni üksik.
Kasahstan ja Kõrgõzstan on koostöös jõudnud ühel konkreetsel
juhul Kesk-Aasia oludes erakordselt kaugele. Mitte kaugel Kasahs-
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tani piirist asub Kõrgõzstanis Talasi jõel suur Kirovski veehoidla.
1975. aastal esimest korda täidetud veehoidla polnud pärast Nõukogude Liidu lõppu aastakümneid remonditud. Kuna 84 meetri kõrguse paisuga veehoidla asub 9 magnituudise seismilise ohu piirkonnas, on Kasahstani mure veehoidla ohutuse asjus arusaadav. Nii
ongi riigid kokku leppinud Kesk-Aasias muidu lokkavate poliitiliste
mängude ja usaldamatuse taustal uskumatuna kõlava bartertehingu
– naaberriigis asuva veehoidla ohutumaks muutmise eest tasub
Kasahstan, kelle ehitajate ja inseneride brigaadid seal töötavad ning
Kõrgõzstan tasub naabrile elektrienergiaga.

Türkmenistanis tähistatakse veepäeva aprilli esimesel nädalavahetusel alati
suurejooneliselt. Pildil üliõpilased kohaliku veesektori tööeesrindlaste austamispeol.

Näide ühisest ekspertgrupist usalduse tõstjana
Naaberriikidel, mis on Helsingi piiriveekogude konventsiooni osapooled, on kohustus moodustada kahepoolseid alalisi komisjone,
kus piiriveekogude kasutamist ja kaitset arutada. Üks selline on
näiteks Eesti-Vene ühiskomisjon, kus arutatakse Peipsi järve ja
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Narva jõe küsimusi. Sarnane ühiskomisjon on muuhulgas Kasahstanil ja Venemaal, mis kord aastas aseministrite juhtimisel kohtuvad. Lisaks on moodustatud kuus alamkomisjoni üksikute piiriüleste jõgede kohta – Uural (kasahhi Jaiyq), Irtõš (Jertis), Išim
(Jesil), Tobol (Tobõl), Suur ja Väike Uzen (Ülkenözen ja Sarõözen)
ning Kigatš (Qïğaş). 7
Kasahstani poolelt neid läbirääkimisi koordineerivad ametnikud
välisministeeriumist ja põllumajandusministeeriumist (mis vastutab
veeressursside eest) olid nelja silma all tihti kurtnud, et kumbki riik
arvestab kohtumistel jõgede äravoolu ja veekvaliteedi osas oma
andmetega, mis omavahel ei klapi. Otsustasin jõudumööda aidata ja
ajasin Euroopa Liidust välja paarsada tuhat eurot, et esmakordselt
pärast nõukogude aega tuua Kasahhi ja Vene eksperdid piirijõgedel
ühisteks välitöödeks kokku. Kuna raha oli vähe, keskendusime
paaril aastal Uuralile ja Kigatšile. Uural on paremini tuntud,
seepärast allpool pisut Kigatšist.
Kigatš on mõneti ebaharilik piiriveekogu. Tegemist on enne Kaspiasse suubumist hiiglaslikust Volga jõe deltast algava idapoolse
vähem kui 100 km pikkuse haruga, mida mööda jookseb kohati
riigipiir. Venemaa jaoks on tegu veeressursside mõttes tähtsusetu
väikese jõekesega. Venemaa Astrahani oblasti Krasnojarski rajoonis asub vahetult jõe kaldal vaid kolm küla kokku 2600 elanikuga.
Kasahstani jaoks teeb Kigatši jõe oluliseks see, et sealt võetakse
aastas 164–436 milj m³ vett, mis suunatakse Astrahan-Manggõstau
magistraaltorustikuga (kohati ka kanaliga) tuhandete kilomeetrite
kaugusele Kasahstani naftapiirkonda, mis on sisuliselt riigi üks
majanduse alustalasid (Ахметов 2017).
Kasahstani meteoroloogiateenistusel Kazhydromet oli algselt
Kigatši jõel vaid üks hüdromeetriajaam, Katjavka külas. 1992.
7

Et riiki Nõukogude pärandist ja Venemaa mõjust lahti siduda, teatas
president Nazarbajev juba ammu, et Kasahstan plaanib üle minna kirillitsalt ladina tähestikule. Vastav otsus tehti 2017.a ja järk-järguline
üleminek peab lõpule jõudma 2025. aastaks. Kasahhid ise oskavad
vene keelt reeglina paremini oma keelest ja üleminek saab olema kahtlemata piinarikas. Siin on toodud kasahhikeelsed jõgede nimed uues
kirjapildis. Riigi enda nimeks saab muuseas Qazaqstan.

Ühiste veeressursside kasutamisest Kesk-Aasias väliskonsultandi silme läbi

237

aastal asutatud jaamas mõõdeti paraku vaid veetaset, sest vastaskaldal on Venemaa ja vooluhulga mõõtmiseks vajalikke töid (ristlõike mõõdistamine ja voolukiiruse mõõtmine) polnud võimalik
teha. Ainult veetaseme ja selle muutuse teadmine veemajanduse
seisukohalt kuigi palju infot ei anna. Me olime täis tahtmist saada
vastavad load, et Venemaa piiritsoonis kahe riigi ühisekspeditsiooni
käigus teha vajalikud mõõtmised. Kasahstani ametliku pöördumise
peale saadigi Vene väliministeeriumi kaudu Moskvast nimekiri
spetsialistidest, kes ühistöösse kaasati. Tegu oli õnneks vahetus
naabruses ehk Volga deltas asuva oblastikeskuse Astrahani teadlastega, oli nii hüdrolooge kui geograafe. Paraku jäigi saamata luba
piiritsoonis ühiselt välitöid teha. Nii tegid näiteks jõeoru geomorfoloogia välitöid kaks töörühma oma kallastel eraldi.
Hädavajalik jõe ristlõige sai siiski ilma piirivalve sekkumiseta mõõdistatud. Nimelt ei kulge riigipiir kogu Kigatši ulatuses mööda jõge.
Žanatalapi küla all Katjavka mõõtejaamast 6 km ülesvoolu on
jõelõik, kus mõlemad kaldad kuuluvad Kasahstanile ja seal saigi
kasahhide töögrupp oma mõõtmised ära teha. Et tagada projekti
tulemuste strateegilist mõju ja jätkusuutlikkust, siis ei palganud me
teadlikult Kasahstani poolelt mitte mõnd ülikooli, vaid tellisime töö
riiklikult
asutuselt
Kazhydrometilt.
Hüdroloogiateenistuse
kohalikud töötajad Atõrau oblastikeskusest käisid vana hea Ob-3
mootorpaadiga jõepõhja uurimas ja mõõdistamas ning mõõtsid
2016.a aprillist novembrini mitu korda vooluhulga, kasutades
voolukiiruse mõõtmiseks mitmekümne aasta vanust, kuid töökindlat
hüdromeetrilist tiivikut. Ma lootsin ikka, et saan ennast Genfist
välitööde alguseks kohale komandeerida, aga muud reisid segasid ja
kohapeal hoidis töödel silma peal minu palgaline Astanas baseeruv
koordinaator, dotsent Serik Ahmetov.
Meil oli erialast õnne mõõtmiste ajaga, sest 2016.a kevad osutus üle
mitme aasta veerohkeks ja nii saime veerikka aasta äravoolust hea
ülevaate. Pisut peavalu tegi see, et jõe laius varieerus sõltuvalt
veetasemest vahemikus 140–292 meetrit (sügavus üldiselt vahemikus
3–4 meetrit), aga ristprofiil oli enne suurvee algust detailselt mõõdistatud ning kohalikud töötajad olid suurvee tingimustega arvestanud.
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EL abiprojekti toel rajatud Kigatši jõe hüdromeetriajaama mõõtelävend.
Foto: Serik Ahmetov.

Mis kõige tähtsam – esmakordselt saadi mingigi ettekujutus piirijõe
Kigatši äravoolust. Selgus, et äravoolu oli eksperthinnangutes kordades alahinnatud. Mõõtmisandmete alusel on suurvee 50 %
tagatustõenäosusega vooluhulk umbes 500 m3/s ning aasta äravool
7 km³. Seejuures asus ajutine mõõtejaam allavoolu kohast, kust
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Astrahan-Manggõstau kanali veehaare osa Kigatši veest juba minema toimetab. Nende näitajate järgi on Kigatši äravool ligi kaks korda väiksem kui Narva jõel.
Niisiis selgus ootamatult, et väike jõeharu Volga deltas toob Kasahstani territooriumile suurusjärgus sama palju vett kui hoopis suurem ja
kuulus Uurali jõgi. Praktiline tulemus on see, et Kazhydromet reageeris kiiresti ja samasse välitööde kohta paigutati 2016.a lõpul juba
alaline mõõtejaam. Üle pika aja oli kasutada andmed ühistelt välitöödelt, mida riikidevahelise komisjoni istungitel sai läbirääkimiste
aluseks võtta. Kahe riigi ühine ekspertgrupp valmistas ette Kigatši jõe
veevarude kaitse ja kasutuse riikidevahelise protokolli esimese
mustandi, aga leppeni jõudmine võib veel aastaid võtta, sest diplomaatilised protseduurid võtavad oma aja. Sellegipoolest on küllalt
lühiajalisest ja väikese eelarvega projektist märk maas ja asjad
liiguvad paremuse suunas, loodetavasti.
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View of an International Consultant
on the Management of Joint Water Resources
in Central Asia
Peep Mardiste
Summary

The article provides some findings from my work as manager of a
water policy assistance programme at UN Economic Commission
for Europe (UNECE) in 2012–2017. Although my work covered 10
former Soviet republics from Belarus to Tajikistan. I concentrate in
the article on core issues with water resources management in
Central Asian countries as it has become a somewhat less obvious
travel destination for Estonian geographers in last decades.
If compared with many other regions of the World than the Central
Asian countries of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan are generally rather well supplied with water
resources. Mountain ranges of Pamir and Tian Shan in Kyrgyzstan
and Tajikistan at the North Eastern edge of Himalayas have peaks
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over 7000 metres and abundant glaciers that form source for major
regional rivers of Amu Darya and Syr Darya.
Water scarcity started to become an issue in second half of 20th
century, caused by massive expansion of irrigation networks for
production of cotton and other rather water-hungry agricultural
crops primarily in Uzbekistan, but also in Kazakhstan and Turkmenistan. With around 90% from flow of Amu Darya and Syr Darya
diverted for irrigation, water no longer reaches the Aral Sea which
virtually dried up by 1980s.
Interests of upstream Kyrgyzstan and Tajikistan to build new
reservoirs for use of hydroenergy in Winter and need of downstream Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan to receive enough
water during vegetation season cause tensions between countries.
The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water Convention) provides useful legal framework for solving water disputes
between neighbouring countries. In framework of the Convention,
several successful projects have been implemented in Central Asia
to build trust between countries. Such projects include joint field
research by Kazakh and Russian experts on Kigac, a little
researched border river in the delta of Volga river. Surprisingly big
annual runoff of some 7 km³ was measured for the first time ever in
2016 and bilateral agreement drafted for its use
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DENDROKRONOLOOGIDE KONVERENTS
EURODENDRO 2017 TARTUS
Alar Läänelaid, Kristina Sohar ja Sandra Toomik
2017. aasta oli Eesti dendrokronoloogidele oluline aasta, sest esmakordselt kogunesid puude aastarõngaste uurijad kogu Euroopast siia
traditsioonilisele aastakonverentsile EuroDendro, mis oli selles
sarjas 19. konverents. EuroDendro on Euroopa aastarõngauurijate
teadusliku konverentsi formaat, mida peetakse ühe-kahe aasta järel
alates 1989. aastast. EuroDendro konverentside üheks algatajaks oli
prof. Dieter Eckstein Hamburgist (joonis 1). Esialgu peeti vaid
väikesi kolleegide sõpruskonna kokkusaamisi, et mitteametlikus
õhkkonnas vestelda oma eriala aktuaalsetel teemadel. Hiljem kasvas osavõtjate arv ja sellega seoses muutus ka korraldus. Eri maade
teadlaste kokkusaamisi hakati nimetama EuroDendroks, mida
peetakse iga kord eri kohas Euroopa maades.
Tartu konverentsile eelnevad EuroDendro konverentsid toimusid
Lugos Hispaanias ja Antalyas Türgis. Viimasest tuligi kaks aastat
tagasi korraldajatelt ettepanek teha järgmine konverents Eestis.
Aega otsustamiseks anti vaid mõned päevad, sest Antalya konverentsi lõppistungil taheti järgmise konverentsi koht välja kuulutada.
Kohapeal viibis Maris Hordo Eesti Maaülikoolist, tema vahendas
meeleolusid konverentsilt. Tartus pidasime omavahel nõu ja leidsime, et selline austav pakkumine niipea ei kordu, EuroDendro toimumine Eestis aga suurendaks oluliselt meie dendrokronoloogia
tuntust Euroopas ja maailmas. Otsustasime väljakutse vastu võtta.
Järgmine aasta kulus peamiselt korraldamise mõttega harjumiseks,
teisel aastal aga läks lahti kasvavalt kibekiire organiseerimistöö.
Konverentsi rahastus tuli peamiselt osavõtutasudest, lisaks saime
toetust ka rahvusvaheliselt Aastarõngaste Uurimise Assotsiat-
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sioonilt (Association for Tree-Ring Research), Kanada kompaniilt
Regent Instruments Inc., Eesti Biokeskuselt ja Hasartmängumaksu
Nõukogult.

Joonis 1. Eurodendro konverentside algatajaid Dieter Eckstein (vasakul)
ja Skandinaavia männi- ja kuusekronoloogiate koostaja Thomas Bartholin
2005.a Roomas. Foto Alar Läänelaid.

Joonis 2. EuroDendro 2017 osavõtjad Tartus. Foto Jüri Muhhin.
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Joonis 3. EuroDendro 2017 organiseerijad Sandra Toomik, Alar Läänelaid
ja Kristina Sohar konverentsi lõpuõhtul.

EuroDendro 2017 peeti 6.–10. septembril Tartus. Konverentsikohaks saime Eesti Biokeskuse Omicumi konverentsikeskuse, mis
sobis ideaalselt meie ürituse vajadustega. Konverentsil osales 102
teadlast 25 Euroopa riigist ja väljastpoolt Euroopat – Ameerika
Ühendriikidest, Tšiilist, Hiinast, Indiast (joonis 2). EuroDendro
konverentside peaeesmärgiks on pakkuda aastarõngauurijatele võimalust tutvustada dendrokronoloogia uuemaid uurimissuundi ja
tulemusi ning diskuteerida nende üle. Ühtlasi on teaduskonverents
koht, kus noorteadlased ja doktorandid saavad kohtuda kogenud
uurijatega. Rahvusvaheline konverents on hea võimalus näidata
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väliskolleegidele meie aastarõngateadust ja korraldajamaad kui
soodsat paika selle teadusega tegelemiseks. Konverentsi embleemi
kujundas Lauri Läänelaid, organiseerimise pearaskust kandsid
Kristina Sohar ja Sandra Toomik (joonis 3).
EuroDendro 2017 konverentsi ettekanded olid koondatud temaatilisteks istungiteks, mida nimetasime järgnevalt: 1. Dendrogeomorfoloogia, 2. Dendroökoloogia, 3. Dendroarheoloogia, 4. Uued
meetodid ja tehnilised lahendused, 5. Dendroklimatoloogia, 6. Puiduanatoomia ja puidu moodustumise dünaamika, 7. Dendrokeemia.
Istungite numeratsioon erines eeltoodust, kuna mõnel teemal peeti
mitu istungit. Järgnevalt tutvustame teemasid, millest konverentsil
ette kanti.

Dendrogeomorfoloogia ja dendroökoloogia
Tšehhias on uuritud vee-erosioonil tekkinud voolunõvasid neis
paljastunud puujuurte abil ning pärnajuurte mikrolõigetest on tehtud
kindlaks voolunõvade laienemise ja pikenemise aeg. Leiti, et viimase 15 aasta jooksul on erosioon kiirenenud ja voolunõvad suurenenud (Tichavský et al). Ka maalihete uurimine põhineb paljastunud puujuurte uurimisel. Karpaatides pärna, pöögi ja valgepöögi
juurte paljastumisel tekkinud anatoomilised muutused aastarõngastes näitavad maalihete aega. Meetodi suurimaks väärtuseks peavad
autorid (Přecechtělová ja Karel) võimalust rekonstrueerida mineviku maalihete esinemise aega ja kiirust ilma pikaajalise monitooringuta.
Poolas uuriti matkarajal tallamise mõju hariliku männi juurtele.
Selleks võeti samalt puult kaks juureproovi: üks paljastunud juurest
matkarajalt ja teine maasisesest juurest. Juurte aastarõngad mõõdeti
ristlõigetes 30-sentimeetriste vahedega, aastarõngaread dateeriti,
tehti kindlaks anatoomilised iseärasused (vaigukäigud, varapuidu
trahheiidide suurus, vara- ja hilispuidu protsent ning survepuidu
olemasolu). Uurimusest selgusid tallamise tugevad mõjud matkarajal paljastunud männijuurtele (Matulewski et al). Lõuna-Tšiilis
hinnati kliimamuutuse mõju viie puuliigi seemneproduktsioonile
parasvöötme vihmametsas 27 aastasel perioodil. Enamuse puu-
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liikide seemnetoodang on seoses sademetega. Dominantse metsaliigi viltulehise lõunapöögi seemneproduktsioon on positiivses korrelatsioonis kahe suve sademetega enne seemnete varisemise aastat.
Aastarõngalaius ja seemneproduktsioon on omavahel negatiivses
korrelatsioonis. Tulemused näitavad, et praegune sademetehulga
vähenemine ja põudade suurenemine võib avaldada tugevat mõju
nende vihmametsade ökoloogiale ja dünaamikale (Aquilera-Betti et
al). Lätis Slitere rahvuspargis uuriti hukkunud mändide aastarõngaste kaudu metsapõlengute esinemist. Selgus, et ajavahemikus
1558 kuni 2014 on toimunud 27 põlengut keskmise intervalliga 46
aastat. Tuvastati Põhja-Atlandi ja Läänemere pinnatemperatuuri
oluline kokkulangevus põlengute sagedusega (Kitenberga et al).
Ulatuslik uurimus on viidud läbi Euroopa lehtmetsavööndis globaalsete tegurite toime väljaselgitamiseks puude kasvudünaamikale.
Selleks uuriti 19 uuringukohas 192 proovialal kokku 370 dominantset tamme, pööki ja saart. Eesmärgipäraselt valitud proovipuude aastarõngaread võimaldasid eristada kliimatingimuste, atmosfäärse depositsiooni, kasvukohatingimuste ja metsamajanduse
mõjusid. Uurijad väidavad, et nende tulemused aitavad mõista
kolme olulise globaalse teguri koostoimet puude kasvudünaamikale, mille järgi metsamajandajad ja poliitikud saaksid teha põhjendatumaid otsuseid jätkusuutlikuks ressurssikasutamiseks Euroopas
(Maes et al). Põhjalik uurimus käsitleb euroopa lehise kasvu seoses
globaalsete kliimamuutustega viimase poole tuhande aasta jooksul
Prantsuse Alpides. 44 lehiseasurkonna aastarõngaste kronoloogiaid
uuriti võrdluses pikkade kliimaridadega, selgitamaks lehise kasvu
mõjutavad kliimategurid ja nende mõju dünaamikat. Selgus, et
lehised reageerivad tugevalt suvetemperatuurile ja vähemal määral
suvistele sademetele. Tulemusi kasutatakse koos hiljutise rekonstruktsiooniga Prantsuse Alpides esinenud lehisemähkuri (Zeiraphera
diniana) massrüüstetest viimasel 500 aastal (Saulnier et al).
Putukkahjurite rüüstete ja põlengute sageduse koostoimet kliimaga
uuriti ka Briti Kolumbia mägiokasmetsades Kanadas (Harvey et al).
Huvitav uuring käsitleb rabamännikute üleminekut kuivemateks
metsatüüpideks Belovežskaja Puštša rahvuspargis Valgevenes. 330
männipuu kuni 260 aasta pikkuste aastarõngalaiuste ridade analüüs
näitas, et looduslike rabamännikute kuivenemine algas juba 10–20
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aastat enne ulatuslikke metsakuivendamisi 1950–1970. aastail. See
on seotud sademetehulga vähenemisega Lõuna-Valgevenes alates
1940ndatest, kuid võimendus metsakuivenduse tõttu, mis põhjustas
ülekuivendatud aladel mändide kasvu järsu vähenemise ja puude
hukkumist 1970–1980ndatel aastatel. Praegu rahvuspargi
rabamännikute teisenemine jätkub (Yermokhin et al). 2016.a
kevade hiliskülma mõju pöögi süsiniku dünaamikale uuriti vahemerelises pöögikus Apenniinides Itaalias. Kui -6°C hiliskülmaga
külmusid pöökidel kõik lehed, siis vähenes tugevalt radiaalne
juurdekasv ja CO2 vool tüves, ent kasvuperioodi lõpuks olid süsinikuvarud tüves sarnased kasvuperioodi alguse varudega. Seega on
Vahemeremaades kasvavad pöögid sisemiste regulatsioonimehhanismide kaudu kohastunud selliste ekstreemsete ilmaoludega
nagu hiliskülmad (Rezaei et al).

Dendroarheoloogia
Šveitsis on Zürichi järve kaldavööndi setetes hulgaliselt hästisäilinud puitu, tuhandeid vaiu ja muid puidutükke. Dendroökoloogilises uuringus töötati läbi mitme tuhande puiduproovi andmed,
mis näitasid organiseeritud puidumajandamist hilis-Neoliitikumis.
Ent aja jooksul kohalikud puiduvarud ammendusid, mis viitab
tammikute vähenemisele, nii et umbes 250 aasta pärast jäeti ala
maha. Elanikud naasid pärast järgmist 250 aastat, alustades uut
eelmisega sarnast kasutusringi. Niisugust järeldust toetavad õietolmu ning puidujäänuste analüüsi andmed. Selliste sajanditepikkuste asustus- ja taimkattetsüklite esinemine on tõestatud ka
mujal Kesk-Euroopas (Bleicher).
Aastarõngaste abil on võimalik dateerida ka arheoloogilist puusütt,
mida tõendavad näidetega Alpidest K. Nicolussi jt. Kuigi puusöe
dendrokronoloogilisel dateerimisel on mitmeid piiranguid, saab
sellega koos radiosüsiniku-dateeringutega (wiggle matching) täpsustada arheoloogiliste leidude vanust. Tuntud praktika on ehitiste
dateerimine ehituspuidu aastarõngaste järgi. Loodusressursside ja
eluteaduste ülikooli (BOKU) aastarõngaste laboratoorium Viinis on
viimase 20 aasta jooksul võtnud linna 179 hoonest 3437 puiduproovi, millest 2171 proovi (63 %) on edukalt dateeritud. Enim on
dateeritud kuuseproove (60,7 %) ja euroopa nulu proove (35,6 %),
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vähem tamme- (2,3 %), männi- (0,9 %) ja lehiseproove (0,5 %).
Ehituspuidu dendrokronoloogilised dateeringud on vahemikus AD
1142 kuni 20. sajandini. Nüüd analüüsiti dateeritud proove uuesti
puidu päritolu (dendroprovenancing) aspektist. Tehti kindlaks
parvetusmärgid puidul ja nende ning aastarõngaridade järgi koostati
regionaalseid kronoloogiaid (Grabner et al).
Konverentsil peeti huvitav ettekanne Rooma impeeriumi languse
dendrokronoloogilisest kajastusest Lõuna-Saksamaal. Impeeriumi
linnade ehitamiseks vajati rohkesti puitu, mis parvetati sihtkohtadesse. Pärast Rooma impeeriumi langust puidutransport väidetavalt katkes ja kasutati kohalikku puitu. Isari jõe ülemjooksul
suurenes 9. sajandil metsaraie järsult ja juba mõne aastakümnega
olid vanad metsad hävitatud. Säilinud puidu hulgas on enim kiirekasvulist tamme, samuti leidub pööki, jalakat ja kuuske. Kohapealse arheoloogilise puidu analüüsimisel tehti kindlaks, millisest
piirkonnast ja kõrgusvahemikust ehituspuit Baierimaal pärines
(Weidemüller).
Dendrokronoloogia on olnud abiks ka märksa hilisema ajaloo
küsimuste lahendamisel. Puidul oli I Maailmasõja ajal Euroopa
läänerindel kandev roll. Flandrias Ypres’i linna juures olid liitlasvägede ja Saksa sõdurid aastaid kaevikutes. Kaevikute, tulepunktide
ja jooksuteede rajamiseks kulus palju puitmaterjali. Kohalikud
metsad laastati, mets omandas strateegilise tähtsuse. Tänapäeval on
sõjatandrite arheoloogiliste leidude hulgas puit kahtlemata kõige
mahukam leiumaterjal. K. Haneca uuris umbes 350 Esimese maailmasõja rajatiste puiduleidu Flandriast ja määras puuliigid. Vähesed
puiduleiud kõlbasid dendrokronoloogiliseks analüüsiks, kuid need
näitasid puidu päritolu.
Põnevat uurimust laevavraki puidu päritolust esitas A. Daly. LääneAustraalia muuseumis Fremantle’is eksponeeritakse laeva “Batavia” vrakki. Laev väljus Amsterdami sadamast 1628. aastal enam
kui 300 inimesega pardal, et purjetada Hollandi Ida-Indiasse. Ent
Austraalia lääneranniku lähedal toimus “Batavia” dramaatiline
laevahukk. 1970ndatel aastatel vrakk toodi merest välja. Vrakipuidu
dendrokronoloogiline uurimine annab infot puidu päritolust ja
täiendab teadmisi ajaloolisest puidukaubandusest Põhja-Euroopas
(Daly et al). Laevavrakkide puidu dendrokronoloogiline uurimine ei
pruugi aga sugugi alati õnnestuda, mida Ibeeria vrakipuidu näitel
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analüüsivad M. Domínguez-Delmás jt. Puiduvarudel on olnud
laevaehituses strateegiline roll 16.–18. sajandi avastuste ajastul,
puidust ookeanilaevu ehitati kuni 19. sajandi keskpaigani. Seda
strateegilist rolli on tavaliselt alahinnatud. Senised dendrokronoloogilised uurimused Andaluusias ja Kantaabrias heidavad valgust
ajaloolistele laevaehitusmetsadele ja on heaks alguseks strateegilise
puidu varude uurimisele Ibeerias (Ważny et al). Ü. Akkemik esitles
ulatuslikku uurimust ajaloolise Yenikapi muuli puidu päritolu
dendrokronoloogilisest uurimisest Istanbulis (Akkemik et al). Suurbritannias on hakatud uurima Ameerikast imporditud valge tamme
puidu leidumist Šoti- ja Inglismaa ehitistes. Kui briti 19. sajandi
ehitistes on valge tamme leiud tavapärased, siis nüüd on leitud ka
puitu, mis on Briti saartele sisse toodud enne Ameerika iseseisvussõda. Peamiselt on tegemist puiduga laevamastideks Briti sõjalaevastikule, palju vähem on teada puidukaubandusest tsiviilotstarbeks Ameerika kolooniate ja Suurbritannia vahel (Crone et al).

Joonis 4. Vasakult: dendrokronoloogid Māris Zunde, Tomasz Ważny,
Alar Läänelaid ja Thomas Bartholin uurimas kiriku ukse dendrokronoloogilise dateerimise võimalusi Saaremaal 2009.a. Foto Rūtilė Pukienė.
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Rahvusvaheline uurimisrühm (Taanist, Rootsist, Madalmaadest ja
Belgiast) uurib kahe kuulsa flaami maalikunstniku, Jacques
Jordaensi ja Anthony Van Dycki maalitahvlite puitu. Multidistsiplinaarses uuringus on juba analüüsitud 180 tammelauda ligi 90
maalitahvlist. Dendrokronoloogilisi dateeringuid täpsustatakse
maltspuidu abil, samuti tahvlite valmistajamärkide ning uute
arhiivileidude abil. Enamik nende kunstnike maalitahvliteks kasutatud tammepuidust pärineb Läänemere piirkonnast (Seim et al).
Viimatimainitud tõsiasi seob Eesti dendrokronoloogia Euroopa
kesk- ja varauusaegse puidukaubanduse uurimisega. Ka Eesti
ajalooline puit võib anda võrdlusmaterjali Euroopa puidukaubanduse uuringuisse (joonis 4).

Uued meetodid ja tehnilised lahendused
Üle-Euroopalise puude aastarõngaste laiuste andmete võrgustiku
loomise on ette võtnud teine rahvusvaheline uurimisrühm (Saksamaa, Šveits, Poola, USA). Nad on koondanud andmestikud Euroopa olulisemate puuperekondade (nulg, pöök, lehis, kuusk, mänd ja
tamm) aastarõngaridadest ja analüüsinud neid seoses kliimaandmetega (ühe kuu ajasammuga). Regressioonimudelite abil saab
näidata aastase täpsusega iga puuperekonna radiaaljuurdekasvu
hälbeid nende levilas Euroopas (Bodesheim et al). Suhteliselt
vähetuntud nähtust puude aastarõngaste teaduses – kasvudivergentsi (growth divergence) – tutvustas konverentsil A. Buras.
Kasvudivergentsiks nimetatakse nähtust, mil sama liigi puud samas
kasvukohas annavad erineva aastarõngamustri ja seega ka erineva
seose kliimaga. See nähtus võib vähendada dendroklimaatiliste
hinnangute usaldatavust. Ulatusliku materjali alusel püstitab Buras
hüpoteesi, et kasvudivergents võib olla globaalne nähtus, millega
tuleks arvestada dendrokronoloogilistes/dendroklimatoloogilistes
uuringutes. S. Helama esitles aastarõngaridade uut standardiseerimismeetodit, mis põhineb kasutaja poolt määratud puude vanuseklassidel ja säilitab ka madalsageduslikud muutused standardiseeritud ridades. Siberis on töötatud välja puude kasvu ja kliima
seoste protsessipõhine mudel (Tychkov et al). U. Gut pakkus välja
uue meetodi aastarõngaridade päritolu (dendroprovenancing) hin-
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damiseks, mis annab senistest meetoditest usaldatavama tulemuse.
Uuesti on võetud vaatluse alla ka üldtuntud Liebigi miinimumireegli kehtivus puude aastarõngaridade kliimaseoste korral (Stine
ja Huybers).

Dendroklimatoloogia
Uudset meetodit on rakendatud taifuunide esinemissageduse uurimisel Kirde-Aasias, kasutades dendrokronoloogilist andmestikku
(kasvu suurenemine) kombineeritult puidutselluloosi hapnikuisotoopide sisaldusega amuuri tamme aastarõngastes Lõuna-Koreas
(Altman et al). Globaalselt suurenenud N ja CO2 tingimustes
kasvanud tänapäevaste puude kasvutrendide järgi mineviku kliima
rekonstrueerimine võib viia eksitulemustele. Teadlasrühm rakendas
uudset andmete kohandamise meetodit ja rekonstrueeris tänapäeva
pöökide juurdekasvuridade järgi kliimatingimused 1000 aasta
taguses Kesk-Euroopas. Selgus, et keskaja kliima oli tunduvalt kuivem kui seni arvatud (Scharnweber et al). USA-s on aastarõngaridade abil rekonstrueeritud õhuniiskuse muutused aastail 1685–
2015 (Torbenson ja Stahle). Lääne-Norras rekonstrueeriti männi
aastarõngalaiuste ridade ja puidutiheduse järgi juuli-augusti õhutemperatuuri andmed aastail 1500 kuni tänapäevani (Svarva).
Loode-Himaalajas uuriti Pindrow nulu aastarõngalaiuste kliimaseoseid kõrgusgradiendil (Malik ja Sukumar). Hiina teadlased
näitasid, et samal alal kasvavad puuliigid võivad kliimamuutusele
reageerida erinevalt, isegi vastupidiselt. Nende uuringus käitusid nii
korea seedermänd ja amuuri tamm Kirde-Hiinas: korea seedermänni kasvu piiras peamiselt kuude miinimumtemperatuur, kuna
amuuri tamme kasv olenes enam sademetest. Tulevikus võib korea
seedermänni levila laieneda põhja suunas (Lyu et al).
Rahvusvahelise uurimisgrupi (Saksamaa, Venemaa, Soome, LõunaKorea) uurimus näitab üldiselt mikrokasvukoha tingimuste tugevat
mõju hariliku männi kasvule temperatuuri poolt limiteeritud levila
põhjapiiril (Lange et al). Soomes uuriti potentsiaalsete külmakahjustuste mehhanisme hariliku kuuse ja männi aastarõngaridade
ja meteoroloogiliste andmete põhjal, lähtudes kahjustavate tegurite
hüpoteesist: 1) äärmuslikult madal talvetemperatuur, 2) ebapiisav
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külmakindlus, 3) lumikatte puudumine talvel. Tugevaid seoseid ei
tuvastatud. Mõnedes kasvukohtades siiski tekitas kuuskedel
külmakahjustusi ebapiisav külmakindlus (Suvanto et al). Tšehhias,
Poolas ja Slovakkias metsapiiril kasvavatel kuuskedel uuriti juunijuuli õhutemperatuuri toimet erineva õhusaastega (hapestumine)
aladel. Leiti, et periooditi oli õhusaaste mõju kuuskede radikaalkasvule ja temperatuuriseostele erinev (Treml et al). Ka Saksamaal
Schwarzwaldis on uurimisel praeguse kliimamuutuse mõju hariliku
kuuse, euroopa nulu ja hariliku ebatsuuga kasvule. Leiti, et kahel
viimatinimetatud liigil on eeliseid põuatundliku kuuse ees, mis võib
tähendada kuuse väljatõrjumist nulu ja ebatsuuga poolt (Vitali et al).
Poolas uuriti euroopa nulu juurdekasvu reaktsiooni ekstreemsetele
kliimasündmustele (häiringutele) (Bijak et al), huvi on pälvinud ka
vahtralehise pihlaka juurdekasvu seosed kliimateguritega (Cedro).

Puiduanatoomia ja puidu moodustumise dünaamika
Aastarõngaste laiuse uuringud koos puidu moodustumise uuringutega rakkude tasandil eri puuliikides (harilik pöök, harilik kuusk,
aleppo mänd ja harilik mänd) Sloveenias ja Hispaanias on näidanud, et puidu moodustumine on kasvukoha- ja liigispetsiifiline ning
varieerub vastavalt kasvukoha kõrgusele ja geograafilisele laiusele
ning kliimavöötmele. Jälgiti aastarõngasiseste puidu tiheduse fluktuatsioonide teket, samuti aastarõngaste vahelejätmist ja tumedaid
aastarõngaid. Kuuseuuringud aitavad lahendada ka mõnda viiulite
dendrokronoloogilise dateerimise probleemi (Čufar et al). Anatoomilised muutused kambiumis ja rakkude diferentseerumisel olid
aluseks ka euroopa lehise kohastumusliku potentsiaali uurimisel
kliimamuutusele (temperatuurile) kõrgusgradiendil Alpides (Saderi
et al). Poolas uuriti introdutseeritud männiliikide (must mänd, pigimänd ja valge mänd) radiaalset kasvu ja kliimatundlikkust võrdluses hariliku männiga. Viimasega kõige sarnasema kasvuga oli
pigimänd, kuna kõige vähem sarnaseks osutus valge männi kasv
(Koprowski et al).
Aastarõngauurijad süüvivad ka puiduanatoomiasse. Hariliku pöögi
ja kivitamme puidutrahheede (soonte) omaduste näitel tehti
kindlaks, et hajussoonelistel ja rõngassoonelistel puudel on erinev
kohanemine keskkonna muutlikkusele (Kniesel et al). Ka hübriid-
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sete kõrge bioproduktsiooniga paplite aretamisel on kasu paplipuidu
trahheede suuruse ja süsiniku ning hapniku isotoopide uuringuist
sobivaimate fenotüüpide väljavalimiseks (Meyer et al). Kuigi puude
kasv oleneb nende vanusest, kliimast ja geneetilisest tegurist, on
viimase osatähtsust väga vähe uuritud. Põhja-Apenniinides ja
Baierimaal võeti puurproovid kokku 485 suurelt harilikult kuuselt
ja genotüpiseeriti nad 11 tuuma mikrosatelliidi järgi. Ühtlasi mõõdeti aastarõngalaiused ja hinnati aastarõngaridade seoseid kliimateguritega. Selgus, et kuuskede kasv oli väga varieeruv nii üksikpuude viisi kui ka kasvukoha tasandil; vaid mõnel proovialal näitasid geneetiliselt suguluses olevad kuused veidi suuremat kasvu
sarnasust teiste alade puudega võrreldes (Piermattei et al).
Puud mängivad globaalses süsinikuringes tähtsat rolli, talitledes
kliimamuutuse pehmendajana. Kliimamuutus võib omakorda mõjutada puude süsiniku sidumise võimet. Tavaliselt uuritakse puudes
ladestuva süsiniku hulka aastarõngalaiuse kaudu, kuid vähem tähelepanu on pööratud süsinikuhulga võimalikule seosele puidu tihedusega. Belgia Ardennides modelleeriti hariliku pöögi ja kivitamme
ristlõikepindala seost maapealse biomassiga, täiendades mudelit
puidutiheduse andmetega. Mudelarvutused näitasid, et maapealse
biomassi muutused ajas on seotud enamasti muutustega puude
kasvus, mitte niivõrd muutustega puidu tiheduses. Siiski ei ole
puidu tiheduse ajalise püsivuse eeldamine süsiniku sidumise
uuringutes korrektne, kuna kliimamuutus võib mõjutada puude
kasvukiirust ja tihedust erinevalt (Vannoppen et al). Hispaanias
uuriti laialtlevinud ja metsi moodustava puuliigi, pürenee tamme
kasvu seoseid kliimateguritega viies kasvukohas piki kõrgusgradienti, kasutades indikaatoreina aastarõngaste varapuidu soonte
(hüdrauliliselt kaalutud läbimõõt) ja hilispuidu laiuse kronoloogiaid. Selgitati välja, et kõrgusgradiendi eri astmetel tamme
aastarõngaste vara- ja hilispuitu mõjutavad erinevad tegurid (SoutoHerrero et al).
Mure kliimamuutuse toime pärast on ajendanud uurima ka Vahemere piirkonnas laialt levinud puuliigi aleppo männi kasvudünaamikat. Lisaks tavapärasele aastarõngalaiuse ridade uuringutele pöörati tähelepanu seni enamasti kasvuanomaaliaks peetud
(lokaalselt) puuduvatele aastarõngastele ja aastarõngasisestele
puidu tiheduse fluktuatsioonidele (nn väär-aastarõngad). Leiti, et
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nende esinemist saab interpreteerida kui kasvu reaktsiooni kliimatingimuste varieeruvusele. Puuduvad aastarõngad on kui ekstreemsete keskkonnasündmuste markerid, aastarõngasisesed puidu tiheduse fluktuatsioonid kajastavad kasvuperioodi-siseseid kliimatingimusi. Nende esinemine annab tunnistust aleppo männi kohastumusest Vahemere piirkonnas (Novak et al). I. García-González
kaastöötajatega on võtnud ette esmakordselt uurida Kanaari saarte
loorberilehiste metsade puude sobivust dendrokronoloogias. Niiskes
lähistroopilises metsas kasvavatel puudel väidetavalt ei moodustu
eristatavaid aastarõngaid. Ent García-Gonzáleze uurimusrühm võttis
proove Garajonay rahvuspargis esinduslikul arvul kanaari loorberipuudelt ja madeira pirnloorberitelt, kattuvdateeris, koostas aastarõngalaiuse kronoloogiad, võrdles kummagi liigi kronoloogiaid
omavahel ja kliimaandmetega, tõestades sellega, et Makaroneesia
loorberilehistes metsades on dendrokronoloogilised uurimised võimalikud (García-González et al).
Puude maltspuidu aastarõngaste arvu uurimine on jälle jõudnud
Eestile lähemale. 2013. aastal kaitses Kristina Sohar Tartu ülikoolis
doktoriväitekirja tamme dendrokronoloogiast ja maltspuidu uurinisest. Maltspuidu aastarõngaste arvul on suur tähtsus dendrokronoloogilises dateerimises juhtudel, kui dateeritavas objektis
maltspuit on kas osaliselt või täielikult puudu. Nüüd tutvustasid
Leedu ja Läti uurijad hariliku männi maltspuidu aastarõngaste arvu
määramise mudelit. Kuigi männi maltspuidu aastarõngaste arv
varieerub suures vahemikus isegi samas puutüves, saab suure
proovikorduse korral siiski leida keskmise maltspuidu aastarõngaste
arvu eri vanuseklasside mändidel, rakendades ruutfunktsioonil
põhinevat regressioonivõrrandit. Samuti on ruut-regressioonivõrrandiga leitav maltspuidu aastarõngaste arv lülipuidu aastarõngaste arvust. Üle 150 aasta vanuste mändide maltspuidu aastarõngaste arv enam oluliselt ei suurene (Vitas ja Zunde).

Dendrokeemia
EuroDendro 2017 istungid lõpetas ettekanne kaugelt külaliselt
Tšiilist. Lõuna-Ameerikas on keskkonnakeemiliste muutuste kohta
lühikesed vaatlusread, ent territoriaalplaneerimises ja antropogeensete ning loodusressursside hindamiseks on vaja teada ka
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keskkonnakeemiat. A. Muñoz esitas kollektiivse uurimuse tulemused neljast keskkonnamuutuste juhtumist Tšiilis. Enim uuritud on
Santiago õhusaastus, kus puude aastarõngaste dendrokeemilised
analüüsid on näidanud kõrget korrelatsiooni õhukvaliteedi näitajatega. Antofagasta linnas näitas dendrokeemiline uuring aastarõngaste kõrget koherentsust kaevandusaktiivsusega piirkonnas.
Vulkaanipursked lisavad spetsiifilisi raskmetalle puude aastarõngastesse. See nähtus annab võimaluse pikendada vulkaanipursete
kronoloogiaid ja uurida pursete mõjusid Tšiilis. Tööstus- ja mittetööstusalade puude keemiliste elementide sisalduste võrdlemine
näitas tööstusaladel kasvavate puude suuremat raskmetallide sisaldust. Dendrokeemilised analüüsid langevad aasta täpsusega ühte
õhusaastuse registreeritud andmeridadega.
Eelnev oli ülevaade EuroDendro 2017 konverentsil esitatud suulistest
ettekannetest. Teist samapalju, oma poolsada ettekannet mitte vähem
huvitavatel teemadel, oli konverentsil pandud välja stendidel (posteritena), kus konverentsi osavõtjad said jalutada stendide ees ja suurema huvi korral otse uurimuse autoritelt selgitusi küsida. Konverentsi
kestus oli piiratud, nii et korraldajail tekkis probleeme kõigi esinedasoovijate mahutamisega istungite ajakavasse. Eelistades külalisettekandjaid, loobusime korraldajatena ise suulistest ettekannetest ja
esinesime stendiettekannetega. Konverentsiettekannete kokkuvõtete
kogumik (nii suuliste kui ka stendiettekannete kokkuvõtted) on leitav
veebiaadressilt
http://eurodendro2017.ut.ee/sites/default/files/eurodendro2017/files/b
ook_of_abstracts_eurodendro_2017_tartu_estonia.pdf.
Noorteadlaste ergutamiseks valis 6-liikmeline rahvusvaheline žürii
kraadiõppurite silmapaistvamad suulised ja stendiettekanded.
Parima tudengi suulise ettekande auhinna sai Jelena Lange (Microsite conditions significantly affect growth performance and climate
signals of Scots pine at its northern distribution limits). Parima
tudengi stendiettekande auhinna sai Roberto Cruz García (Disentangling the effect of management on climate-growth relationships,
a retrospective analysis of beech and oak stands in a coastal forest
in northeastern Germany). Mõlemad esiletõstetud on doktorandid
Greifswaldi ülikoolist Saksamaalt (joonis 5).
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Joonis 5. Parima üliõpilase suulise ettekande autor Jelena Lange ja parima
üliõpilase stendiettekande autor Roberto Cruz García; mõlemad on
Greifswaldi ülikooli doktorandid. Foto Kristina Sohar.

Traditsiooniliselt kuulus EuroDendro konverentsi juurde ka
konverentsiekskursioon. Selle korraldasime Kagu-Eestisse (ekskursioonijuhtideks Taavi Pae, Jaan Pärn ja Alar Läänelaid). Dendrokronoloogide erialaseid huvisid silmas pidades vaatasime Rasina
remmelgat, Seto tsässonaid, peatusime Euroopa Liidu idapiiril
Lüübnitsas, pikniku ja rabamatka tegime Meenikunnos, seejärel
külastasime Ootsipalu oru hiiglasi ja Tamme-Lauri tamme Urvastes
(joonis 6). Pikk ekskursioonipäev lõppes Euroopa ja teiste maade
aastarõngauurijate romantilise õhtusöögiga Leigo turismitalus.
Osalejailt saadud tagasiside põhjal tundus, et EuroDendro 2017
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konverentsist osavõtjad jäid konverentsiga igati rahule. Eesti
paikneb nüüdsest kindlalt dendrokronoloogia maailmakaardil.

Joonis 6. Euroopa dendrokronoloogid Elie Pinta ja Claudia Baittinger
jutuhoos Meenikunno rabas. Foto Alar Läänelaid.

Conference of Dendrochronologists
EuroDendro 2017 in Tartu
Alar Läänelaid, Kristina Sohar and Sandra Toomik
Summary
An overview of EuroDendro 2017 conference held in Tartu,
Estonia. This was the 19th conference of European tree-ring
researchers of this format, gathering more than one hundred
dendrochronologists from 25 European countries and outside. Some
fifty oral presentations were given and another fifty poster presenta-
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tions were shown at the conference. The topics of the oral
presentations are shortly characterized in this overview. The best
student presentations in oral and poster categories were highlighted.
The one-day post-conference excursion lead the participants
through southeastern Estonia, where some remarkable trees
including the world highest Scots pine were visited and a walk over
a raised bog performed. Summaries of the conference presentations
can be found at the web page
http://eurodendro2017.ut.ee/sites/default/files/eurodendro2017/files
/book_of_abstracts_eurodendro_2017_tartu_estonia.pdf.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

MEDITSIINIGEOGRAAFIA JA
EPIDEMIOLOOGIA KÜTKES:
1990. AASTAD
Mati Rahu
Jätkan meenutustega, mis lisanduvad kahele varasemale kirjatükile
EGSi aastaraamatutes aastail 2016 ja 2017. Ajavahemik 1990–1999
kuulub ilmselgelt minu elu värvikaimate kümnendite hulka. Eesti
taasiseseisvus, maailm läks lahti, üks aimamatu muutus järgnes teisele.
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut (EKMI) sai uue
direktori: tervishoiuminister Andres Ellamaa määras 1.02.1991
Pavel Bogovski asemel ametisse Toomas Veidebaumi. Bogovskist
sai juhtivteadur, ta kolis ümber väikesse tuppa, õppis töötama
arvutil ja tegi ära hiigeltöö – tõlkis eesti keelde rahvusvahelise
haiguste klassifikatsiooni (nt Bogovski, Laan 1994).
Kogu EKMI teisenes. 1. juulil 1991 moodustati kliinilise onkoloogia osakonna kahe töörühma baasil epidemioloogia ja biostatistika
osakond. Mind valiti selle juhatajaks. Alul oli kaalumisel ristida
loodav struktuuriüksus epidemioloogia osakonnaks. Kuid keegi pelgas, et kuna Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni
Teadusliku Uurimise Instituudi nimes seisab „epidemioloogia“ raudvarana sees, võib ministeerium keelata osakonda sedasi nimetada.
Sõelale jäi väärikas sõnaühend „epidemioloogia ja biostatistika“, mille
võimalikele laitjatele olnuks paslik meenutada moodsa epidemioloogia taotlusi maailmas ja selliste osakondade olemasolu Läänes
ammuilma. Uued tuuled teaduse rahastamisel suretasid EKMI-s
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1990ndatel välja kliinilist uurimistööd tegevad osakonnad. 1991–
1993 seisis kao lävel Eesti Vähiregister, mille töökorraldus, rahastamine ning riist- ja tarkvara olid ajale jalgu jäänud. Õnneks saime
hullimat vältida.
Avanenud võimalus suhelda välismaa kolleegidega vahendajateta ja
tsensuuri kadumine mõjus viljastavalt teadusetegemisele. Eesti kui
endise sotsriigi keskkonna- ja teadusprobleemidest tahtsid teada
paljude maade huvilised. Tunduvalt sagenesid vastastikused tööreisid. Peaaegu tühja taskuga Eesti teaduritele andsid partnerasutused välislähetustel päevaraha, tasusid majutuse eest ja rahastasid
ühiseid teadusuuringuid. Minu koduinstituudi vaesus 1990ndade
alguses tingis näiteks seda, et kui jälle Soome Vähiregistrit külastasin, võtsin Timo Hakulineni ettepanekul tema töölaual lebavatest
vanade käsikirjade hunnikutest Tallinnasse kaasa oma kandevõimele vastava portsu selliseid lehti, mille üks pool oli tühi.
Eesti teadus soovis ennast kõrvutada Läänega, mis – võrdlemine
kui selline – tekitas mõningast meelehärmi. Kui 1992.a aprillis
tõstatas Jüri Allik „Postimehes“ küsimuse, kas poleks meilgi aeg
hakata teaduse edukust hindama rahvusvahelisel kombel, sadas talle
kaela tuld ja tõrva.
Tsensuurivabast riigist sai saata välja käsikirja, milles lahkan vähi
epidemioloogia olemust NL-is. Olin veerand sajandit selles
valdkonnas tegutsenud, mistõttu üldistuste tegemine kogetu kohta
(Rahu 1992) tundus loomupärase sammuna. Teksti põhituuma väljendasin mõttena, et nõukogude vähi epidemioloogia ajalugu kujutab endast ametlikult esitatud vähihaigestumusnäitajate parandamise ajalugu, milles annavad tooni range tsensuur oma publitseerimiskeeldudega, andmete kogumiseks ja analüüsimiseks vajalike arvutite põud, asutuste puudulikud arhiivindustavad, raskendatud juurdepääs teaduskirjandusele ning piiratud võimalused saada biostatistika ja moodsa epidemioloogia alast koolitust.
Tollel kümnendil üllitasin oma tänaseni ainukese juhtkirja (Rahu
1997a), mille tellis „Epidemiology“ peatoimetaja Ken Rothman.
Juhtkiri täiendas sama ajakirjanumbri kirjutist Ida-Lääne reproduktiivepidemioloogia-alasest koostööst (Little et al 1997). Loetlesin
oma artiklis mitmeid tähelepanekuid, mida Lääne teadlased olid
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aastate jooksul minuga jaganud oma suhtlemise kohta sotsialismimaade kolleegidega:
1. Aeglane/ebakindel postiteenindus. Häired kirjavahetuses sagenevad, kui kutsutakse nõupidamisele või postitatakse info disketil.
Kiiret vastamist vajaval kutsel on suur tõenäosus kaduda või
jõuda kohale hilja.
2. Tihti ei vastata kirjadele. Välismaalt naasmisel kirjutatakse tänukirju harva.
3. Võõrustajad ei ole viimase hetkeni kindlad, kas kutsutud teadlased saabuvad õigeaegselt või kas tulevad need, keda kutsuti.
4. Elulookirjelduse andmetest ja organisaatorite nõudmistest lahknevalt leidub rahvusvahelistel nõupidamistel ja kursustel osalejate seas isikuid, kes valdavad inglise keelt väga halvasti.
5. Rahvusvahelistel nõupidamistel esinejad pole tihti pädevad valdkonnas, millest nad räägivad; küsimustele annavad nad ebamääraseid vastuseid.
6. Nõupidamistel ei peeta kinni ajakavast.
7. Slaidid ja lüümikud on tehniliselt nigelad.
8. Nõupidamistel osalejad on koostööprojektide kavandamisel ülioptimistlikud. Nad lubavad rohkem, kui kavatsevad või suudavad täita.
9. Järgnevatel projektinõupidamistel osalevad uued isikud, kellel
on vähe aimu varasematest kokkulepetest.
Vilja hakkas kandma 1983.a lähetus Harvardi Rahvatervishoiu
Kooli, kus tutvusin tuntud radiatsiooniepidemioloogi John Boice’i
doktorandi Faye Davis’iga. Kirjavahetus Johniga viis selleni, et ta
1991.a septembris meid külastas. Ta huvitus kavandatavast kohortuuringust1 leidmaks, kas Tšernobõli tuumajaama avarii tõttu raadioaktiivselt saastatud alade puhastustöödele saadetud meeste vähihaigestumus on kõrge või mitte. Johni kaasabiga sai teoks Eesti,
Soome ja USA ühisuuring (Auvinen et al 1998), mida rahastas
1

Kohort kujutab endast rahvastikurühma, kes on (samaaegselt) kogenud
teatavat samalaadset sündmust (nt eksponeeritus millelegi, teise riiki
elama asumine) või kellel on mingi ühine tunnus (nt sotsiaalne staatus,
vanus), mis võib mõjutada tervist. Toim.
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USA Riiklik Vähiinstituut ja millest kujunes käsitletaval kümnendil
olulisim teadustöö kogu EKMI-s. Kui 1999 lõpetati „Eesti Arsti“
toimetuse tegevus Tallinnas, avaldasime aasta viimases numbris
viis artiklit Tšernobõli-uuringute kohta (nt Tekkel, Rahu, Veidebaum 1999).
Tšernobõli suunatute argipäevi aitas mõista sindilase Tiit Tarlapi
raamatuke (Tarlap 1993), mille avastasin raamatukaupluse letilt.
Teatasin leiust otsekohe Boice’ile, kelle algatusel teos tõlgiti ja
ilmutati USA Riikliku Tervishoiuinstituudi sisese väljaandena (NIH
Library Translation NIH 94-278). Nüüd oli mul hammas verel ja
kibelesin tegema raamatut laiemalt kättesaadavaks. Mulle anti grant
rohelistelt, Kirde-Pennsylvania kodanikuühenduselt „ECOLOGIA“,
et katta raamatu (Tarlap 1995) 800 eksemplari trükkimiskulu ja
edastada pisuke honorar autorile. Avaldamise ja autoritasu asjus
pidasin läbirääkimisi Tallinnas Põllu tänava tuberkuloosihaiglas,
kus Tarlap parajasti ravil viibis. Ingliskeelne raamat tõlgiti jaapani
keelde ja see ilmus 2004 Tokyos. Tarlap sai edaspidi tuntuks märuliulmekirjanikuna ja pälvis kaks korda Stalkeri auhinna.
Rohelise Liikumise liinis ja tööalaselt õnnestus väliskülaliste saatjana heita pilk nendele Kirde-Eesti aladele, kuhu varem asja polnud
(joonised 1 ja 2). Kohtla-Järve Põlevkivikombinaadi territooriumil
liikudes kogesin ootamatult vängete lõhnade järsku vaheldumist iga
paarikümne meetri tagant.
Osalesin Eesti suremusatlase (Baburin et al 1997) ja Eesti vähihaigestumuse atlase (Baburin, Rahu, Gornoi 1997) tegemisel. Kartogrammid valmisid programmiga MapViewer 1.1. Töö suremusatlasega võimaldas luua olulise epidemioloogilise ressursi – suremuse
andmekogu.
Lõin kaasa Lyoni Vähiuurimiskeskuse (IARC) algatatud üritustel,
kus tutvustati Sõltumatute Riikide Ühenduse teadlasi ja ametiisikuid vähi registreerimise põhimõtetega maailmas. Nende riikide
vähi registreerimise praktika võtsime kokku IARC-i raportis
(Winkelmann et al 1998). EKMI-s korraldatud kursustel kasutamiseks mõeldud monograafiate venekeelsete tõlgete juures (Jensen
et al 1998; Parkin et al 1998) täitsin toimetaja rolli.
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Joonis 1. Tööstusmaastik Kohta-Järve keemiakombinaadi lähedastes poolkoksimägedes (15. mail 1990). Pildil helkivasse fenoolijärve visatud kivi
pritsis üles punaka veesamba.

Joonis 2. Balti SEJ tuhavälja uudistavad „ECOLOGIA“ president Randy
Kritkausky (vasakul) ja Tallinna Rohelise Liikumise liige Hillar Viks
(2. juunil 1990).
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Panustasin demograafiasõnastiku eestindamisse (Rahu 1993). Saadud honorari eest ostsin metallvarrega sinimustvalge laualipu, mis
seisab mu tööruumis tänini. Avaldasin „Eesti Arstis“ kaks artiklit
epidemioloogia oskussõnavara kohta (Rahu 1994a, 1994b). Olin 96
kaasaaitaja (contributor) seas, kes kõpitsesid epidemioloogiasõnastiku uue trüki (Last 1995) kallal.
Tsensuuritakistuste puudumine võimaldas võrrelda vähihaigestumust ja vähielulemust eesti pagulastel Rootsis ja eestlastel Eestis
(Nilsson et al 1993, 1997). Uurimistöö algataja ja edendaja oli
Timo Hakulinen, kes tollal töötas Karolinska Ülikooli Haigla vähi
epidemioloogia osakonna professorina. 1997 tõi epidemioloogia ja
biostatistika osakonda riigi teaduspreemia (Rahu 1997b), mis
omistati vähimonograafia (Thomson et al 1996) autoritele.
Kümnendi lõpupoole hakkasime tundma Eesti isikuandmete kaitse
seaduse lünkade ja aeglase õigusloome tagajärgi ning seadusetõlgendajate üleolevat suhtumist rahvastiku terviseandmete töötlejatesse. Kui õhus rippus surve eemaldada meditsiiniregistritest isikuandmed, jõudsin nädalakirja „Luup“ peatoimetaja Peeter Ernitsaga
kokkuleppele avaldada minu ja viie riigi (Prantsusmaa, Soome,
Suurbritannia, Taani, USA) tuntud epidemioloogide arvamus niisuguse teo koletuslikkuse kohta (Rahu et al 1998).
Kuu hiljem pandi mats mujalt: sotsiaalminister Tiiu Aro andis Siseministeeriumi andmekaitse osakonna ettekirjutuse sunnil 6.11.1998
välja käskkirja (nr 267) korraldusega „peatada koheselt andmete
edastamine meditsiinilistesse registritesse“. Nüüd olid mul käed
kuhjaga lisatööd täis: kahe päeva jooksul saatsin 10-le Eesti ja 33-le
välismaa kolleegile meilisõnumi palvega läkitada protestikiri presidendile, peaministrile ja sotsiaalministrile. Ligi pooled välismaalastest, nende hulgas maailmakaliibriga teadlased Hans-Olov Adami
(Karolinska Instituut), Harald zur Hausen (kellele 2008 omistati
Nobeli auhind; Saksamaa Vähiuurimiskeskus) ja Martin McKee
(Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Instituut), nii talitasidki.
Registrite tavategevus taastati küll kolme nädala pärast, ent tekitatud kahju oli suur.
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Meditsiinigeograafidega Inglismaal ja Walesis 1990
Praeguse ülevaate kõige meditsiinigeograafilisem osa sündis tänu
Tasmaania meditsiinigeograaf Neil McGlashanile, kellega olin kaks
korda kohtunud. Nagu mõistsin, oli ta Rahvusvahelise Geograafia
Liidu meditsiinigeograafia komisjoni sekretärina suutnud kusagil
mingeid kulusid kokku hoida ja otsustanud säästetud rahast
eraldada 450 £ selleks, et enne IV rahvusvahelise meditsiinigeograafia sümpoosioni algust Norwichis teha tuur Inglismaal ja
Wales’is. (Lisaks oli ta varem tasunud 104 £, mis kattis minu osavõtumaksu ja majutuse sümpoosioni ajal.) Kiire jäme rehkendus
tunnistas, et 15 päevaks (07.–21. juuli) mõeldud summa lubab mul
kulutada päevas 30 £, millest pool läheb autole (minu 50%
renditasust ja bensiinist) ja pool majutusele. Lõuna- ja õhtusöögi
ning raamatute jms tarbeks jääb 0 £. Päästab see, et sümpoosioni eel
tagastame auto ja sümpoosionil ööbimise eest on makstud. Aga
raha pärast ma palju ei muretsenud, sest seda hoidis Neil oma rahakotis. Ta tasus meie mõlema eest kõigis majutus- ja söögikohtades
ning mujalgi (muuseumid, teater jms), ta kogus äärmise hoolikusega kokku kõik tšekid ja arved, et need esitada Austraalia
maksuametile.
Reisi eelloost niipalju, et vajalikud dokumendid – ankeet 2 eksemplaris ja 2 fotot – esitasin maikuu I poolel Tervishoiuministeeriumile, kust nad liikusid Välisministeeriumi ja sealt Eesti
esindusse Moskvas. Arvasin loomulikult, et välispass antakse mulle
Tallinnas, kuid minu kõne esindusse selgitas tõe: viisa väljastatakse
alles 5. juulil, mul tuleb selle järele minna Moskvasse, sest ma
„sõitvat ju Moskva kaudu Londonisse“. 5. juuli hommikul jõudsin
Moskvasse, kell 14.04 sain kätte sinise passi Suurbritannia viisaga,
6. juuli hommikul olin tagasi Tallinnas, õhtul jälle rongile, järgmisel päeval kell 6.05 Leningradis. Lennuk Londonisse startis
12.45, pardal vähemalt 10 eestlast.
Heathrow lennujaamas ootab mind Neil, istume rendiautosse ja
teele Portsmouthi poole. Neil tutvustab reisimarsruuti. Teekond,
mis ei pääsenud minu unelmatessegi. Otsustage ise – on aasta 1990,
sõidame ringi Inglismaal ja Walesis!
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Mida teel nähtust välja noppida, kui kõik oli uus ja paeluv? Kohe
alul, teel Porthsmouthi, püstitan „isikliku“ rekordi. Pärast seda, kui
juhtusin mainima, et 1970-ndatel istusin Soomes „Volvos“, mis
saavutas kiiruse 140 km/h, lisab Neil gaasi, kuniks spidomeetril
viivuks 100 mph. Stonehenge tuletab talle meelde lapsepõlve, kui
kiltkivisammaste vahel sai mängitud ja ööbitudki. Külakeses nimega Potterne näitab Neil oma isa lapsepõlvekodu; istume üürikest
aega ojakese kaldal ja hoiame vees tuliseid jalgu, sest Salisburys
jalutamise ajal olime jätnud sokid jalga panemata ning nüüd vajavad ühe kannavillid ja teise punetav jalatald lohutust. Devizesi
lähedal pildistan kuulsat kanalit (joonis 3), mille olevat ehitanud
Napoleoni sõdades vangi langenud prantslased. Bathis vaatame
keset linna asuvaid kuumaveeallikaid. Oma ööbimiskohas, „Della
Rosa“ võõrastemajas, jälgime telekast jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängu Lääne-Saksamaa ja Argentiina vahel.

Joonis 3. 1810. aastal valminud Kenneti ja Avoni kanali sellel lõigul,
Devizesi linna lähedal, asub Caen Hill’i lüüsidejada. See koosneb 16 lüüsist,
fotol esiplaanil olev lüüs kannab nime „29. Devizesi lüüs“. Foto tehtud
8. juulil 1990, täpselt kuu hiljem avab siin Elizabeth II pikka aega restaureerimisel olnud kanali ametlikult. Lüüs nr 43 on nimetatud tema järgi.
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Swansea raudteejaamas ühineb meiega Asbjørn Aase, meditsiinigeograaf Trondheimi Ülikooli geograafia osakonnast. Neil tunneb
teda ammu, mina kohtun temaga esimest korda. Sõidame edasi
Little Newcastle’i külla, kus elab Neili sõbra pere. Sööme seal
õhtust. See tol päeval alles teine söögikord, eelmine oli hommikul.
Ainus pala, mille teel suhu pistsime, oli jäätis. Mitme tunni pärast
sõidame ööbimispaika Fishguardi linnas.
11. juuli. Skomer, Aegna suurune puudeta saar, on rahvusvaheliselt
tuntud oma linnustiku poolest. Reklaamvoldiku järgi asuvat maailma suurim lunnikoloonia (100 000 paari) siin. Saar on täis metsistunud küülikuid, kes rohu nahka pistnud. Maapinnal on mitmed
kohad ümbritsetud kõrge metallvõrguga; nii näha, kui lopsakaks
kasvaks rohi küülikuteta.

Joonis 4. Minu kaaslased Snowdoni tipu poole liikumisel (13. juulil 1990).
Vasakult: Asbjørn Aase, Andrew Learmonth ja Neil McGlashan.

Reisi kõrghetkede hulka kuulub kohtumine Andrew Learmonthi ja
tema naise Nancyga. Andrew’lt olin aastate jooksul tellinud separaate. Kui varsti pärast ülikooli lõpetamist avaldasin ülevaate
meditsiinigeograafia kohta (Rahu 1972), paigutasin sellesse temalt
kui Rahvusvahelise Geograafia Liidu meditsiinigeograafia komis-
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joni esimehelt saadud portree. Põgusalt olime vestelnud korra,
1976. aastal 23. rahvusvahelise geograafiakongressi meditsiinigeograafia sümpoosionil Moskvas.
Pensionile jäämisel kolisid Learmonthid Snowdonia rahvuspargis
paiknevasse Penmachno külla (Anglesey maakond). Sinna 12. juulil
jõuamegi. Järgmisel hommikul pärast tavalisest varasemat jommikusööki oleme valmis matkaks. Et minu riietekomplekt ei sisalda
mägedes liikumiseks sobilikku, laenab Andrew mulle matkasaapad
ja mütsi. Viimast vajan hädasti, sest Skomeril sain kõvasti päikest
ning nüüd pean oma kõrbenud nägu ja kõrvu varjus hoidma. Sõidame Pen Y Pass’i parklasse, kust 8:50 alustame 12 km pikkust
edasi-tagasi retke mööda nn kaevurite rada (The Miners Track)
Snowdoni mäele (1085 m).
Sammume nii, et ees Asbjørn, tema järel Neil ja Andrew, lõpus
mina. Vahepeal puhkame (joonis 4). 12:05 jõuame mäetipule, kus
näha rööpad neile, kes eelistavad „mäge vallutada“ rongisõiduga.
Einetame. Ostan teemakohase postkaardi, kirjutan sellele oma jutu,
korjan matkakaaslastelt allkirjad ja postitan (joonis 5). 13:00
hakkame tuldud teed mööda tagasi astuma. Meie eestkõneleja Neil
tutvustab vastutulijaile agaralt, kuivõrd internatsionaalne on meie
seltskond. Imestatakse, kuidas sellise kamba kokku saime.
Mitmetelt matkajatelt küsib Neil, miks nad nii hilja ülesse ronivad,
kas loodavad enne pimedat tagasi jõuda. Mõnigi nägu tõmbub
sellise pärimise peale kaunis tõsiseks. Parklas oleme tagasi 15:05.

Joonis 5. Siin see on – Snowdonilt teele läkitatud postkaardi esi- ja tagakülg. Lihtsalt 27 aastat hiljem (15. septembril 2017) kirjutasin Timole oma
soovist postkaarti näha. Ta otsis selle üles, pani ümbrikusse ja postitas
mulle.
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Muuseas, nagu Andrew ise mainis ja mis teabeallikateski kirjas,
sattus ja jäi üks tema esivanematest 17. sajandi algupoolel Venemaale. Tolle järglastest tuntuim on luuletaja Mihhail Lermontov.
Loomulikult ei või jätta mainimata linna nimega Stratford-uponAvon. Kuninglikus Shakespeare’i Teatris näeme ära komöödia
„Palju kära ei millestki“. 20-minutilisel vaheajal kõnnime teatri
vastas asuval muruplatsil, kus lapsed tantsivad iiri rahvatantse.
Laste järel hakatakse rahvatantsu õpetama publikule. Igatahes
võetakse ühele joonele viiekaupa paarides ja tegutsetakse juhendamise järgi.
Järgmisel päeval viib maantee meid mööda Silverstonist. Kui 10:05
sinnakanti jõuame, on selge, et täna toimub autode võidusõit. Kuuleme mootoripõrinat, taevas näha neli helikopterit ja kaks õhupalli.
Teel palju autosid ja inimesi, liigume edasi väga aeglaselt.
Vastassuuna sõidurajal on umbes viie miili ulatuses auto autos
kinni, korralik ummik.
Minu pooltungival ettepanekul peatume 1,5 tundi Cambridge’is.
Auto paigutame mitmekorruselisse parklasse, jalutame vanalinna.
Näen oma silmaga kuulsaid Cambridge’i kolledžeid oma ranges
arhitektuuris, oma õuedega, oma vappidega.
Meditsiinigeograafia sümpoosion toimub University of East Anglia
suures kampuses, kus ka ööbime. Avapäeva, 16. juuli esinejaist üks
teatab ettekande lõpus, et nelja päevane viibimine Norwichis
suurendab eluiga vähemalt kaks nädalat. Teine tunnistab ekslikuks
hüpoteesi, et USA-s on perinataalne suremus kõrge Tšernobõli
tõttu. Kolmas soovitab vältida vanurite süüdistamist põhjusel, et
vanusega suurenevad tervishoiukulud.
Teisel päeval minu ettekanne „Vähi esinemine Eestis“, mille teksti
kohendas Neil meie ringreisi ajal ingliskeelsemaks. Kuulajaid
veerandsaja ümber. Ilmneb, et enim huvi pakuvad Chernoffi näod
ning lisaslaidid, millel laulupeolised lauluväljakul ja Priit Pärna
karikatuur „Sitta kah!“. Sümpoosioni lõpupäeval selgitab kolme
autoriga ettekande pidaja kohe alguses tööjaotuse: tema esineb,
teine autor vastab küsimustele, kolmas – keda kohal pole – vastutab
vigade eest. Kahe briti teadlase ettekanne käsitleb geograafiliste
infosüsteemide rakendamist vähi esinemist näitavate värviliste
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raalikaartide valmistamisel. Sümpoosionil jätan mõne tunni vahele,
et ülikooli raamatukogu lugemissaalis lehitseda värskeid ajakirju.
Lehekülje kopeerimine maksab viis penni.
Tagasi ikka Londoni kaudu. Et soovisin veidikenegi suurlinna näha,
oli peaaegu tühja tasku korral väljapääs lunida kelleltki öömaja.
Ainus tuttav Londonis oli Eesti juurtega ajakirjanik Clare Thomson,
keda kohtasin Rohelise Liikumise kaudu Tallinnas aasta tagasi. Mul
oli Clare’iga kokkulepe, et saan kaks ööd tema kahetoalises korteris
magada. Nii lähebki. Reede, 20. juuli õhtul loen läbi Clare’i valmiva raamatu algusosa käsikirja, pärast arutame seda koos. Raamat
laulvast revolutsioonist (Thomson 1992) ilmub kaks aastat hiljem.

Norras 1991
Sirvin reisimärkmeid Norra lähetuse (18.–25.01.1991) kohta, milles
kohe peegeldub tolle aasta jaanuarikuu minoorne olustik.
N 17. jaanuar. Alustasin kodulinnast 15.11 Leningradi suunduva
rongiga. Ilmselt minu elu kõige kurvemas õhkkonnas alustatud sõit
välismaale. 13.01 verine pühapäev Leedus, erivägede rüüsteretked
Riias – see teinud tuju kuradima sandiks, mistõttu ei tunnegi mingit
elevust eelseisvast reisist. [---]
Peale 23 jõuan Leningradi. Et ma pole kindel, kas bussid veel
sõidavad Moskovskoje metroojaama, siis otsin taksot. Kui ütlen, et
soovin lennujaama, öeldakse hind 50 rbl. Minu alghind on 20.
Saame kokkuleppele 30-ga. Sõidu ajal vestlus juhiga. Küsib, kas
olen natsionalist. Mina: „В каком смысле?“ Tema, et, noh, tahate
отделиться...
Taksoga 15–20 min lennujaamani. Ronin peahoonesse sisse, et ukse
juurde tulnud naisterahvalt naiivselt küsida, kas kusagil süüa saab.
Ei saa. Aga kus siin soojem tukkuda oleks? Seepeale vaatab mulle
pika pilguga otsa – et kust Te välja ilmusite. Tallinnast. Kutsub oma
kabinetti ja kirjutab saatelehe „Aerofloti“ gostinitsasse. Helistab
sinna ette, et saadan teile ühe.
[---] Gostinitsas maksan 0.80 ja saan voodi 4-kohalises toas. Jään
sinna üksinda. Et valvur minu III korrusel ei valva, jääb äratamine
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enda hooleks. Panen taskuarvuti piuksuma 6.00 ja 6.03 peale, ent ei
saa korralikult magada, sest kartus sisse magada on suur. Laetuli
jääb põlema ja iga tunni järel vaatan kella.
Lennujaamas sigineb tarkust juurde. Lennuliin Leningrad-Oslo
tähendab praktikas, et reisijate vähesuse tõttu Leningradis lennatakse Oslosse läbi Moskva. Väljalend viibib, sest ühel lenduril puuduvat Norra viisa. Šeremetjevos jälle tõrge – lennukisse viiv koridor
on kihvas.
Kõige eelneva kiuste on lennukist avanev vaade Norrale lummav:
üleval rõõmsailmelised hõredad kõrgpilved, sellest hulga madalamal läbipaistmatu kihtpilvevaip, millest tungivad läbi härmas kuuskedega kaetud mäetipud.
Nagu selgitati Oslo lennujaamas, ei lasta vastuvõtjate autosid
lennujaama juurde Iraagi viienda kolonni kartuses. Istun taksosse,
sõidu eest tasun rahast, mille hotelli „Vika Atrium“ registreerimislauda oli Trondheimist saatnud minu põhivõõrustaja Asbjørn Aase.
Varsti mõistan hotellitoa telekast, et eile lahkus kuningas Olav V.
Esimesed norrakeelsed sõnad, mis selgeks saan, on kong ja sorg.
Õhtul, mil udulinikus ja -2 ° C õhutemperatuuriga tänavail kõnnin,
tajun oma erandlikkust: olen üks vähestest, kes peakattega. Et
iseendale mitte memmekana näida, surun suusamütsi (tollases
kõnepruugis kukeka) tasku. Lumehanged kuningalossi lähedal on
täis roose, neid tuuakse kogu aeg juurde, kõikjal tohutu hulk
küünlaid. Leinarüüs on kuninga skulptuur Holmenkollenis (joonis 6).
Tutvun Trondheimi Ülikooli geograafiaosakonna, geoloogiainstituudi ja haigla onkoloogiaosakonna ning Norra Vähiregistri
tööga. Pean kokku neli ettekannet Eesti ja NL-i vähiepidemioloogia, NL-i meditsiinigeograafia ning Eesti rahva ja looduse kohta.
Tahetakse teada, milline on hetke poliitiline olukord Eestis. Meie
maailm on nende jaoks üks suur arusaamatus.
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Joonis 6. Norra Vähiregistri juhataja Frøydis Langmark seisab Holmenkollenis kuningas Olav V ja tema koera Trolli skulptuuri kõrval. Valitseb
paks udu (19. jaanuaril 1991).

Saan juurde teadmisi arvutite, andmetöötluse, raalikaardistamise ja
kaardiprogrammide (kasutatavad VAX-arvutil) kohta. Norra Vähiregistris on käsil PC-de vahetus, eelmise põlvkonna omad müüakse
ära. Registri juhataja otsustab kinkida meie töörühmale arvuti, mille
väärtus on ligi 1000 USD; lepime kokku, et nad saadavad arvuti
Soome Vähiregistrisse, kust me selle hiljem ära toome. Kuulen, et
Asbjørni osakonna käsutuses on fail Norra 0,9 miljoni surmajuhu
andmetega 1966–1987. Saan kinnituse, et Eesti vähiatlase tegemisel
võime loota norralaste abile. Ülikooli rahade eest ostab Asbjørn
mulle minu valikul kaks raamatut: Peter Gould’i & Rodney White’i
„Mental Maps“ (130 NOK) ja „SPSS/PC+ Tables“ (325 NOK). Paneme paika Asbjørni töökava aprilli lõpuks kavandatud lähetuseks
Tallinna ja Tartusse.
Trondheimis on norra kolleegid välja peilinud kohalikud eestlased
Arvo ja Carmen Valdori, kellega räägin telefonitsi. Jätan neile hotelli valvelauda portsu eesti ajalehti.
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N 24. jaanuar. TV-s [norrakeelseid] uudiseid Eesti kohta. Lennart
Meri räägib, mingid barrikaadid. Kas, kuradi kurat, on Vilnius ja Riia
jõudnud kodulinna? Ka miskit rahaga lahti – kas külmutati arved?
R 25. jaanuar. [---] Lennujaamas olen kohal ~11, s.o. 1,5 tundi enne
õhkutõusmist. SAS registreerib, küsitakse näha passi, et kas mul NLi
sissesõiduviisa olemas. Kui ametnik näeb, et mul NLi pass, ütleb, et
ma pole venelase moodi. Vastan, et tõesti pole, olen eestlane.
Aega ringi vaadata. Ostan postkaardi (Vigelandi pargi skulptuur).
Leian lõpuks Norra lipu, mida linnas otsisin, ent ilmselt ei sattunud
õigesse poodi. Hind 30 [Norra krooni]. Et lipp pika varda küljes,
küsin müüjalt, kas saaks ilma vardata. Hakkab siis varrast katki
murdma, olles eelnevalt veendunud, et ei saa lippu teisiti lahti. Ent
varras naisterahvale murdmiseks jäme, pakun oma abi. Panen
lipuvarda põlve peale ja küsin müüjalt, et kas pahandust ei tule, kui
nende riigilipu purustan. Müüja naeratab: „Ei tule.“ Minu kõrval
olev ostja – küllap norralane – ütleb laia naeratuse saatel, et mind
pannakse vangi. [---] Murran varda katki, lipp pakitakse ilusasti
ära ja torkan ostetu kotti. [---] Moskvas lahkub osa inimesi
lennukist, üksnes 6 reisijat, 3 stjuardessi ja ? meeskonnaliiget
jäävad. Meie 6 ei pea vahepeal lennujaama minema...
Leningradis oleme mitte 19.20, vaid ~20.00. Kohver tuleb varsti,
tolliametnik loeb minu deklaratsioonis kuulutatud raha üle. Siis
küsib, palju Norras maksab videoaparaat. Mina ei tea.
22.45 astun rongi. Olen kupees ~35 a meesterahvaga. Ta venelane,
peale sõjaväge tuli Tallinnasse sugulastele külla (10 a tagasi), jäi,
abiellus. Töötab „Balti Manufaktuuris“. Ta on väga heas arvamuses
Savisaarest kui poliitikust ja majandusmehest. Venelaste põhimure:
kui tuleb vaba Eesti, jäävad nad tööta, kartus oma laste ja tuleviku
pärast. Magan väga halvasti.
Komandeeringuaruandesse kirjutan lähetuskulud: lennupilet Leningrad-Oslo ja tagasi 702.00; rongipilet (milles ööbimine 2.00) 21.00;
ööbimine Leningradis 0.80; päevaraha (2 päeva x 5.00) 10.00.
Kokku 733.80 rbl.
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Õppetööst arstiteaduskonnas
1991. aastal hakkasin TÜ tervishoiu instituudi juhataja Astrid Saava
ettepanekul külalislektorina tutvustama arstiteaduskonna II ja III
kursusele moodsa epidemioloogia aluseid. Alul oli üpris harjumatu
ja tüütu rääkida praktikumides eri rühmadele jutti üht ja sama asja.
Ingliskeelsest kirjandusest teadsin, et arstitudengid suhtuvad skepsisega biostatistikasse. Sama lugu on biostatistika meetoditest läbi põimunud epidemioloogiaga, mille algkursuseski tuleb silmitsi seista
hulga valemitega ning lisaks neljale aritmeetilisele tehtele tegeleda
astendamise, ruutjuurimise ja logaritmimisega. Kui õppe üksikud
võõrastavad seigad esile tuua, meenub mingi rühma praktikum. Selgitasin seal esmashaigestumuse mõõtmist, ent kahel esireas istuval
neiul olid käes vardad ja nad kudusid. Väljastpoolt tulnuna kehitasin
mõttes õlgu, et ju siis siin selline teguviis kombeks on. Teises praktikumis torises keegi olematu lastetoaga noorhärra iga asja üle; ta päris,
mis kvalifikatsioon mul üldse on, et söandan temasugust õpetada.
Õnneks suutsid tervishoiu instituudi õppejõud mind aegsasti hoiatada
sellise tüübi eest ja nõndaks olin vaimselt valmis nahaalsust kogema.
Oma tudengiaastatest ei mäleta, et loengu ajal auditooriumis keegi
avalikult ajalehte loeks või otse õppejõu nina all magaks. Lugeja
jätsin värskeid uudiseid ammutama – noh, inimene ikkagi huvitub
trükisõnast ... ja äkki ta laenas rahapuudusel kelleltki üürikeseks
lehe. Aga magamine tundus liiast. Äratasin noorhärra üles.
Epidemioloogialoenguid pidin alguses pidama ka vene keeles, seda
osale tulevastest spordiarstidest. Neid oli vähe, epidemioloogia peale
nad vilistasid, loengutel viibis neid kasinalt. Korra juhtus kohale
tulema vaid kursuse ainuesindaja – pikk leedu noorik. Loengut ära
jätta ei tohtinud, kuid materjali äärmiselt kokkusurutud esitamine
individuaalse vestluse vormis vastas reeglitele.
Veebruaris 1993 sõlmisid TÜ rektor Jüri Kärner ja EKMI direktor
Toomas Veidebaum lepingu ühiste korraliste professorite ametikohtade loomiseks. Mind valiti sellele kohale koos kolleegide T. Veidebaumi ja Hubert Kahniga. 1996.a sügisel tegi arstiteaduskonna
dekaan Ants Peetsalu mulle ettepaneku asuda tööle tervishoiu
instituudi erakorralise professorina. Mõtlesin mitu nädalat, arutasime
seda EKMI teadusnõukoguski. Loobusin pakkumisest, sest üleminek
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TÜ-sse tähendanuks epidemioloogia ja biostatistika osakonna hülgamist ning käsilolevatest (rahvusvahelistest) uuringutest eemalejäämist.
Olin nn ühisprofessor aastani 1998, misjärel polnud taolisest ametikohast kui sellisest midagi kuulda. Seejärel olin tervishoiu instituudi
külalisprofessor 1998–2012. Ühis- ja külalisprofessorina sain palga
endiselt EKMI-st (alates 2003 selle järeltulijast Tervise Arengu Instituudist), loengute ja praktikumide/ seminaride eest tasus ülikool
tunnitasu alusel.
Õppetöö algusaastatel mulle eraldatud kuuest loengutunnist biomeetriakursuse osana kasvas välja korralik moodsa epidemioloogia
kursus doktorantidele ja teadustöö aluste kursus magistrantidele.
Kursuste ülesehitamisega nägin parasjagu vaeva, sest tuli teha
range, kuulajaskonnale seeditav ja pidevalt täiendatav valik olemasolevast teadmusest. Endastmõistetavalt ei hellitanud ma lootust, et
moodsa epidemioloogia teooria vastu kõik süvahuvi tunnevad. Kuid
rea õppekavade doktorantidele kohustuslikuks tehtud kursusel leidus ometigi õppureid, kes õpitut oma töö jaoks vajalikuks pidasid ja
kellega edaspidigi suhtlemine jätkus.
Epidemioloogilise mõtlemise arendamiseks Eestis tõlkisin emakeelde
rootsi biostatistikute ingliskeelse õpiku (Ahlbom, Norell 1993), seda
tegu toetas osaliselt TÜ. Neli aastat hiljem aitasin toimetajana kaasa
sama õpiku väljaandmisele vene keeles (Альбом А, Норелл С.
1996). Tõlkimine ise kui ka loengute-seminaride ettevalmistamine
aitas mul jõuda varasemast terviklikuma ja süsteemsema arusaamani
moodsast epidemioloogiast. Sidemed ülikooliga viisid aja jooksul
mitme doktoritöö (kaas)juhendamiseni. Vaadeldavas ajalõigus jõudis
kaitsmiseni Helle Karro (1999).

Fotod meenutavad
Rohelistega USA-s 1990
Aprillis 1990 võõrustas „ECOLOGIA“ Eesti, Leedu, Leningradi,
Moldaavia ja Moskva rohelise liikumise tegelasi. Tallinna Rohelisest Liikumisest olid kutsutud Vello Pohla, Mati Rahu, Rein
Ratas, Anne Raudi, Riho Raudi ja Hillar Viks. Meid jaotatakse ära
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perede vahel. Kaks habemikku pannakse kokku ja majutatakse
neljaliikmelise perekonna (Nancy ja Terry ning nende pojad Zachary ja Joshua) koju (joonis 7).

Joonis 7. Elame Rein Ratasega eramus, mis asub Lackawanna maakonna
Clarks Summit’i alevis Sireli põigis (Lillac Lane). Pererahvas on puhveti
külge kinnitanud plakati „WELCOME MATI AND REIN“ (12. aprillil
1990).

Päevakava on väga tihe. Külastame tsingitehast, 66 m sügavuses
endises kaevanduskäigus paiknevat kivisöemuuseumi, paberi ümbertöötlemistehast, elektroonikatehast, 60 lehmaga piimafarmi (nt seal
valmistatakse 55 sorti jäätist) ning looduskaitseala ja loodushariduskeskust Lacawac Sanctuary. Osaleme mitmel keskkonnakaitsele pühendatud nõupidamisel. Ühel neist, mis toimub Keystone’i Kolledžis, peab tuumaka poliitilise avakõne Vello.
Näeme Palmertoni tsingitööstusettevõtete heitmetest saastatud
keskkonda. Õhku paisatud Zn-, Cd- ja Pb-ühendid on hävitanud
linnaümbruse taimkatte, saastanud mullastiku ja pinnavee (joonis 8).
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22. aprillil viiakse meid viie sõidutunni kaugusele Washingtoni, et
osa võtta suurejoonelisest üleilmse Maa päeva tähistamisest. Seekordne 20. juubelini jõudnud Maa päev juhib inimeste tähelepanu
jäätmete taaskasutamisele.

Joonis 8. Vaade umbes 5000 elanikuga Palmertoni linnale. Esiplaanil osake
Sinimäe (Blue Mountain) nõlvast hävinenud puudega, seejärel tsingitehase
territoorium, mille taga voolab Aquashicola oja (14. aprillil 1990).

Mulle kolm tõeliselt uut kogemust. Esiteks, Clarks Summit’i
majutuskohas kasutan artikli (Rahu 1990) kirjutamisel Mackintoshi
personaalarvutit, mille programm teeb reavahetuse automaatselt.
Senini olin tundnud ainult moodust ise (nagu kirjutusmasinaga trükkides) hoolitseda, kunas rida vahetada. Teiseks, Binghamtoni Ülikooli kampuse teadusraamatukogu lugemissaalis töötamine käib
lihtsalt. Avad ukse ja astud sisse kõigi oma pampudega. Lükkad
eest ära tõkkepuu kirjaga „ENTRANCE“, sisened saali. Riiulitel on
jooksva ja eelmise aasta ajakirjad, mida saad lugeda väikese madala
mitme tooliga laua ääres, vaheseintega eraldatud sektsioonis või
klaaseinaga kabiinis. Lugemissaalis veel palju teatmeteoseid, arvutid teabeotsinguks ja kopeerimismasinad. Väljumiseks lükkad jälle
tõkkepuu eest, astud majast õue. Kolmandaks, Hillari kauge sugu-
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lane näitab autosõidul New Yorgis 700-dollarist kaasaskantavat
telefoni, millega saab suvalisest paigast USA-s (mägedes, metsas
jne) helistada ükskõik mis maailma piirkonda. Ta teeb demonstratsioonhelistamise oma töökohta.

Esmakordselt Lyonis 1996
20. mail 1965 loodi Lyonis Rahvusvaheline Vähiuurimise Keskus
(IARC), kes keskendus vähiregistrite tegevuse koordineerimisele ja
vähi epidemioloogiale. IARC on oluliselt mõjutanud minu teadustööd. Juhuse tahtel on minu teadusetegemise kestus võrdne selle
keskuse vanusega.
1977 hakkas IARC välja andma aastateatmikke, milles kirjeldati
lühidalt käsilolevaid vähi epidemioloogia alaseid uuringuid maailmas. Näiteks 1994.a teatmik (Sankaranarayanan, Wahrendorf,
Demaret 1994) andis ülevaate 1246 uuringust 80 riigis. Teatmike
teave, sh teadlase nimi ja töökoha aadress, aitas aastaid sõlmida
teadussidemeid ja valmistuda välissõitudeks.

Joonis 9. Saône'i jõe plaatanidega ääristatud kaldapealsel tegutseb nädalavahetusel raamatuturg (12. oktoobril 1996).
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IARC-is arutame kahel päeval neljateistkümnekesi Tšernobõliga
seotud epidemioloogiliste uuringute tegemist. Tõstatan küsimuse,
kas poleks kiirgusannuste rekonstrueerimisel vajalik hakata arvuliselt hindama annuste mõõtemääramatust (uncertainty). Mõned
osalejad kiidavad minu idee heaks.
Laupäeval tutvun linnaga. Kaart peos ja fotokas rihmapidi õlal jalutan vanalinna tänavatel, amfiteatri varemete vahel. Satun nii toidukui ka raamatuturule (joonis 9). Õhutemperatuur ulatub sel päeval
21 kraadini. Lõunatan koos Helis Miidoga, kes on praegu ainus
eestlane IARC-is. Ta töötab raamatukogus, elab mingi osa aastast
Miami Beach’is.

Moab Rim Trail 1997
Tšernobõli veteranide kohortuuringu raames külastame Toomas
Veidebaumiga meie lepingupartnerit Michael Hartshorne’i, kes töötab Albuquerque’s, New Mexico Ülikooli Meditsiinikoolis. Nädalavahetuseks sõidab ta oma džiibientusiastidest semudega 365 miili
kaugusele Moabi väikelinna, kuhu meidki kaasa võetakse. Kavas on
läbida Moabi lähedane džiibirada (Moab Rim Trail) ja külastada
hiljem Arches'i rahvusparki.
Pehmelt öeldes tunnen alul ennast juhi kõrvalistmel ebamugavalt,
kui tõuseme kaljuseina serval mööda järsku astangulist „teed“ liivakivilavale. Kogu teekonna vältel sõidame aeglaselt, alailma tuleb
ületada eri sügavuse ja laiusega lõhesid (joonis 10). Väike kiirus
mulle meeldib, nii saan tihti autost välja vupsata ning kõndida ja
rahulikult ümbruskonda pildistada.
Näen lähemalt, mida tähendab hobi nimetusega four-wheeling. Kõik
džiibid on autoremonditöökojas ümber seadistatud, sest standardse
poevarustusega sõiduk ei kõlba äärmuslikes maastikuoludes sõitmiseks. Meie džiibijuhid rõhutavad seda, et nende autot putitas isik,
kellel nendega ühine harrastus. Kõige haruldasema masinaga sõidab
Bob: tema Jeep CJ-5 prototüüp on omal ajal Korea sõjas kasutatud
džiibimudel. Igal juht omab GPS-seadet, mis on mulle jällegi võõras
vigur.
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Joonis 10. Mind sõidutanud Arnie takseerib, kuidas järjekordsest kaljulõhest oskuslikumalt üle sõita. Kaugemal paremal paistab Colorado jõgi
(7. juunil 1997).

Kui teele jääb mingi eriti tõsine takistus, piiratakse seda ületav auto
ümber, et filmi- ja videoaparaatidega talletada sõidutehnika peensused.

Finišikoridoris Madeiral 1999
Lissabonis toimunud 21. Rahvusvahelise Vähiregistrite Assotsiatsiooni konverentsi järel siirdusid mitmed osalejad Madeirale.
Kõndisin kolleegiga Funchali rannikuäärsel avenüül, kui valjuhääldist öeldakse, et finišile ligineb Eesti sportlane. (Et parajasti
triatlon käib, sellest olime juba aru saanud.) Spurdin, ronin üle paari
tõkke ja jõuan finiši lähedal ühe pildi teha (joonis 11). Saan mulle
tundmatu noormehega veidi vestelda. Ta jääb oma esinemisega
rahule, ehkki oli distantsil korra jalgrattaga kukkunud.
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Joonis 11. Triatleet Marko Albert on oma esimesel rahvusvahelisel hooajal lõpetamas 18-ndana Euroopa karikavõistluste etappi Funchalis (2. oktoobril 1999).

Kui 2001 korraldatakse spordiselts „Kalevi“ 100. aastapäeva
fotokonkurss „Sport objektiivis“, viin 26. aprillil A3 foto ettenähtud
kohta. Enne olin Eesti Triatloni Liidust järele pärinud, kes meie
sportlastest seal Madeiral tollal parasjagu võistles. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 7. juunil Kiek in de Köki viimasel korrusel, kuhu on vist üles riputatud kõik saabunud fotod. Võitjate leeri
ma arusaadavalt ei pääse, kuid kuulun nende hulka, kelle kätt
spordireporter Kristjan Kalkun surub ja kellele antakse autasuks
aastapäevakohase logoga must tass.
Näitusel olnud pildi kingin Eesti Triatloni Liidule. Ei mäleta, kas
Albert sai liidu vahendusel endale 10x15 cm mõõdus foto või mitte.
Praeguse artikli kirjutamise ajal võtan temaga ühenduse, et pärida, mis
võistlus täpselt tollal aset leidis. Pärast vastuse saamist meilin meie
kuulsale triatleedile fotofaili tema jooksust finiši poole 18 aasta eest.

Tänuavaldus
Autori tööd tasustati Eesti Teadusagentuuri uurimistoetusest IUT5-1.
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Captivated by Medical Geography and Epidemiology:
The 1990’s
Mati Rahu
Summary
The author, an epidemiologist and medical geographer, presents the
third paper in the series, focused on his research and related
activities. The period 1990–1999 was one of the most colorful.
Estonia was free again, the world became opened, life was full of
unpredictable changes.
Widening of contacts with researchers abroad had a favorable impact
on research. The frequency of mutual scientific trips increased
considerably and more joint scientific studies were initiated. One of
them, the cohort study of Chernobyl cleanup workers, as a
collaborative project of Estonian, Finnish and US researchers, was
carried out, and it became the most influential study of the Institute of
Experimental and Clinical Medicine (IECM) in the 1990’s.
Under censor-free conditions it became possible to publish articles
on the state of cancer epidemiology in the former Soviet Union,
difficulties in East-West research communication, and cancer
incidence and mortality among Estonian refugees in Sweden and
Estonians in Estonia. In 1997, the state research award in medicine
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was granted to four researchers at the Department of Epidemiology
and Statistics of the IECM.
At the end of the decade under study, there became evident the first
manifestations of shortcomings of the Estonian Data Protection Act
of 1996, of slow legislative processes, and of the Act's interpreters’
arrogant attitude towards health data analysts. In November 1998,
the Minister of Social Affairs stopped data sending to medical
registries for three weeks.
Among the topics addressed in this article are: the author’s trip to
England and Wales with medical geographers Neil McGlashan and
Asbjørn Aase, and their meeting with Andrew and Nancy
Learmonth in July 1990; his visit to Norway in January 1991; and
teaching modern epidemiology at the Medical Faculty of the
University of Tartu. Additionally, at the end of the paper, five travel
photos with related stories are presented to commemorate the visit
of the Tallinn Green Movement activists to the NGO ECOLOGIA
(northeastern Pennsylvania) in April 1990; the meeting of
Chernobyl researchers at the IARC in Lyon in October 1996; the
site visit to the collaborative partner from the University of New
Mexico School of Medicine in June 1997; and the International
Association of Cancer Registries 1999 Conference in Lisbon.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

IN MEMORIAM
TUNTUD JA TUNNUSTATUD HÜDROLOOG
Ago Jaani
23. I 1937 – 19. IV 2017

Ago Jaani, 20. sajandi teise poole tuntud ja tunnustatud eesti hüdroloog sündis 1937. aastal Haapsalus. Kooliteed alustas ta 1944 ja
lõpetas Haapsalu Pedagoogilise Kooli 1955. aastal. Järgnesid õpingud
Tartu ülikooli geograafia osakonnas kuni 1958.a sügiseni, kui tuli
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ausa poliitilise meelsuse avaldamise tõttu ülikoolist lahkuda ja teha
läbi sundteenistus nõukogude armees. Pärast sõjaväeteenistusest
vabanemist stuudium jätkus ja 1964. aastal sai Ago ülikoolidiplomi
hüdroloogia erialal. Ta töötas pikka aega Eesti hüdroloogiateenistuses:
juba viimase kursuse tudengina alustas Tiirikoja järvejaama
juhatajana, 1967–76 Eesti Hüdrometeoroloogia Teenistuse Valitsuse
(Hüdromet) ülema asetäitjana. Vahepeal oli Ago tööl Eesti NSV
Geoloogia Valitsuses ning 1985. aastast taas Hüdrometis, seda ka
pärast asutuse reorganiseerimist Eesti Hüdroloogia ja Meteoroloogia
Instituudiks 1991. aastal. Viimased viisteist aastat oli Ago ametis
keskkonnaministeeriumis nõunikuna piiriveekogude – Peipsi järve ja
Narva jõe – rahvusvahelise koostöö koordineerijana.

2005. aastal valiti Ago Jaani Eesti Geograafia Seltsi auliikmeks.
2010. aastal autasustas vabariigi president teda Valgetähe IV klassi
teenetemärgiga panuse eest vee valdkonna arendamisse ja Peipsi
järve kaitse korraldamisse.
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Kooliaastad Haapsalus
Ago Jaani kodumaja oli Haapsalus mere ääres, Väikese viigi kaldal.
Kahe-korruseline elumaja Laipmanni samba kõrval, kus pere elas
teisel korrusel, on praegugi alles. Seal tekkis Agol juba poisipõlves
mereuurimise huvi ja ülikooliajal soov spetsialiseeruda okeanograafiale.
Kooliteed alustas Ago 1944. aasta novembris Haapsalu I keskkoolis. Kui 1946. aastal loodi Haapsalu Õpetajate Seminari harjutuskool, jätkus tal kooliaeg harjutuskoolis. Pärast 7. klassi lopetamist (lõputunnistusel olid kõik hinded viied!) astus Ago Haapsalu
Pedagoogilisse Kooli (seminar sai uue nime 1950. aastal). Ago läks
õpetajakutset õppima nagu paljud teisedki, majanduslikel põhjustel,
sest seal maksti korralikult stipendiumi – 1. kursusel oli stipp 140
rbl kuus, igal järgmisel aastal tuli 20 rbl juurde. Kooli lõpetas ta
kiitusega 1955. aastal, saades algkooliõpetaja kutse. Kooli lopetamise hinnetelehel on 45 hinnet, neist kaks hinnet on neljad, kõik
ülejäänud viied. Kooliajal sai kuus kiituskirja – igatpidi andekas ja
tubli õpilane.
Haapsalu seminarist (nii nimetati endistviisi 1950. aastal loodud
pedagoogilist kooli) sai Ago esimese ameti ja suurepärase alghariduse. Ago on tunnistanud ise, et omaaegse Läänemaa Õpetajate
Seminari taolisi koole oli Eestis ainult mõni ja need olid tõelised
vaimsuse kolded, kus õpetajad olid Eesti Vabariigi aegsed silmapaistvad pedagoogid. Eriti oli talle õpetajatest meelde jäänud suur
ornitoloogiahuviline Aleksander Lint (1886–1970), klaveriõpetajaks olnud tuntud helilooja Cyrillus Kreek (1889–1962), edumeelne
matemaatikaõpetaja ja tuntud koolimees Gustav Tooming (1893–
1958) – mida veel tahta? Pärastsõjaaegsesse õpetajate seminari, hiljem pedagoogilisse kooli, kandusid üle sõjaeelse Läänemaa seminari vaimsus, traditsioonid ja paljud töömeetodid, millede hulgas
peeti oluliseks loodusvaatlusi ja katseid. Nii sõjaeelses kui ka järgses seminaris valmistati ette praktiliste oskustega õpetajaid, kes
peavad iseseisvalt hakkama saama. Sealt pärines tõenäoliselt Ago
pealehakkamine teha riigiasutustes töötades endale selgeks geofüüsika ja veemajandusega seotud insenerlikud küsimused, nagu ka
palju muud, mida pidi hiljem juurde õppima.
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Koolipõlv oli Agol intensiivne ja seotud paljude kõrvaltegevustega,
eriti muusika ja spordiga. Ta mängis kooli estraadiorkestris trompetit. Lisaks veel kooli sümfooniaorkestris ja puhkpilliorkestris,
samuti Haapsalu tuletõrje orkestris ning laulis meesansamblis.
Spordis olid eelistatud võrkpall, kergejõustikus jooksualad ning
vehklemine. Lugemisharjumus, väga ilus käekiri ja joonistamisoskus kujunesid tal juba algkooli ajal. Õppimise kõrval töötas Ago
rajooni kultuurimaja instruktorina, kooliaja viimasel suvel ka Haapsalu linna pioneerilaagri ülemana. Ka jõudis ta mitmel korral kooli
komsomoliorganisatsiooni juhtida. Juhtiva töö kogemused varasest
noorusest!

Arvo Järvet
Ago ülikooliaastad
Saime Tartu Riikliku Ülikooli geograafia osakonna I kursuse
üliõpilasteks 1955. aasta sügisel. Koos teistest osakondadest kahe
ületulijaga oli meid kokku 27. Tüdrukuid 15, poisse 12. Seitse olid
lõpetanud pedagoogilise kooli või õpetajate instituudi. Üks nendest
oli Haapsalu Pedagoogilise Kooli kiitusega lõpetanud Ago Jaani.
Ago, hüüdnimega Hucky, oli aktiivne tegutseja, hea suhtleja ja mitmel alal andekas. Ülikooliaja parim sõber oli tal kursuse- ja toakaaslane Tom (Toomas Takjas, 1937–2017). Ago ja Tom puhusid
trompetit, mõlemad mängisid ülikooli estraadiorkestris, mida juhatas Igor Graps (1925–2013). Ka olid nad mõlemad head laulumehed. Osakonna üritustel või ülikooli isetegevusülevaatusel esinemiseks kokku pandud kursuse sega-lauluansamblisse kuulusid
kindlalt mõlemad. Esinemiseks õpiti laule Ene Tootsi (hiljem Linno)
(1938–2001) juhendamisel, kes laskis oma õpingute ajaks Mustla
kodust geograafia suurde auditooriumi tuua isikliku klaveri, millel ta
saatis ka ansambli esinemisi. Näitlejasoongi oli Agol olemas. Geograafiaringi aastapäeval (osakonnaõhtul) oli ta üks osatäitjatest
kursuse väikse näitetrupi poolt esitatud näitemängus, milleks oli
„Halekole naljakas kurbmäng „Surnute kättemaksmine““ A. Kitzbergi
jutustusest „Hennu veli“.
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Üks väljapaistev anne Agol oli hea joonistamisoskus. Ta kaunistas
värviliste piltidega mitte ainult enda kursusetööd, vaid tegi ka
paljudele kursusekaaslaste töödele väga ilusad tiitellehed. Kolmandal semestril hakkas ilmuma kursuse illustreeritud laualeht
„Mastodon“. Selle väljamõtleja ja kujundaja oli Ago. Tal oli ka ilus
käekiri. Mastodonil oli toimetus, kes aitas kaastööd koguda. Üks
toimetuse liikmetest oli Jaan Remmel (1934–2007), kes oli samuti
suurepärane joonistaja, mistõttu mõnede karikatuuride või joonistuste puhul on tagantjärgi raske öelda, kumma tehtud need on.

Avaartiklis loetleti lehe ülesanded: hoolitseda, et kursusel oleks hea
ja tore kollektiiv, võidelda mitmesuguste väärnähete vastu, siluda
mõne inimese käitumismaneere, arutada küsimusi, küsida arvamust,
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teha ettepanekuid, avaldada omaloomingut jne. Igaüks võis sõna
võtta. Aastakäigud olid kavandatud akadeemiliste aastate järgi.
Ilmuda jõudis II kursuse ajal kolm (ilma numbrita sissejuhatavtutvustav, 1. ja 2. number), III kursuse ajal samuti kolm numbrit (4.,
5. ja 6.). „Mastodonis“ avaldati vahvaid karikatuure, toredaid luuletusi, kuulutusi, soove, meenutusi sisseastumiseksamitest ja suvepraktikatest, harivaid artikleid jm. Osa sisust on tänaseks kahjuks
kaduma läinud.
Pärast II kursust 1957. aasta suvel olid Ago ja Tom okeanograafia
praktikal Odessa Hüdrometeoroloogia Instituudis Musta mere ääres.
Nähtavasti hinnati seal nende oskusi ja töössesuhtumist hästi.
„Odessa õppejõud oleks saatnud meid Vaikse ookeani uurimisreisile
laeval "Vitjaz", mida juhtis Ivar Murdmaa, kuid me oleks ise pidanud
ostma piletid Vladivostokki. Raha aga polnud.“ Tom 19.05.2017 (ekiri Mallele).
Kolmanda kursuse menetluspraktikale sõitsid Ago ja Tom Murmanski Hüdrometeoroloogia Teenistuse Valitsuse Umba jaama, mis
asus Valge mere Kandalakša lahe ääres. Juuni keskel, mil nad rongiga Kandalakšasse jõudsid, oli lahes veel jääd, mis korrapärast
laevaliiklust segas. Edasi saadi kaubalaevaga. Noppeid päevikust,
mitte päris sõna-sõnalt ja mitte järjekorras:
„Umba on rajooni keskus, asub kahe lahe ääres ja saarel. Elanikke
võib olla sugu üle 10 tuhande. Üks või kaks korralikku tänavat,
sillutatud palkide ja laudadega. Kõnniteed laudadest nagu ikka siin
Põhjas. Rajoonikeskusele omased komiteed, viis lasteaeda, suur
lastesõim. Keskkool ja kaks mittetäielikku. Teemaja, suur saeveski,
metsaveosadam.
Umba oli Murmanski Hüdrometile alluv I järgu jaam, kompleksne.
Koosseis üle 50 inimese, neist kohapeal töötas üle 20 inimese,
ülejäänud paljudes pisemates postides. Umbas töötas 4 gruppi:
meteoroloogia, jõehüdroloogia, merehüdroloogia ja aviometeoroloogia grupp. Merehüdroloogia grupis oli 6 inimest: vaneminsenerokeanoloog (grupi ülem), insener, vanemtehnik, kaks tehnikut ning
vaatleja.“
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Selle grupi juures hakkasid Ago ja Tom praktilisi okeanograafi
oskusi omandama. Umba jaamas tehti vaatlusi kaldalt (veetemperatuur, veetase, lainetus, veeproovid keemiliseks analüüsiks) ja reidivaatlusi väikselt vaatluslaevalt „Tsüklon“. Reidivaatlusi tehti kolmes punktis, millest üks iseloomustas Valge mere pisikeste lahtede
(mere sügavus vaatluspunktis 30 m) režiimi, teine keskmise sügavusega (punktis üle 100 m) ja kolmas sügavate alade (punktis üle
200 m) režiimi. Poisid kogusid sealt ka oma kursusetöö materjali,
mis tuli käsitsi vaatlusraamatutest ja tabelitest ümber kirjutada.
„Tore oli siin. Tööd sai tehtud mehemoodi. Targemaks saime.
Iseloomustused on suurepärased. ... Habe [jaama ülem] ütles, et
nad on meiega väga rahul. ...et me tõesti tõsiselt mõtleksime siia
tööletuleku peale. ...et nii häid tudengeid pole neil veel praksis
olnud. Me olime siis tõesti tublid!“
Sügisel jätkus õppetöö Tartus. Ago paistis silma ühiskondliku
aktiivsusega ja oli ülikooli komsomolikomitee liige. Meie kursuse
üritustel oli ta ikka üks eestvedajatest. Detsembri algul korraldasime
geograafia suures auditooriumis geograafiaringi aastapäeva. Pidulaud,
eeskava, esmakursuslaste tudengiks löömine. Ja sama kuu sees tuli
Ago väljaheitmine komsomolist ja eksmatrikuleerimine ülikoolist!
Kursuse komsomoligruppi sunniti Ago poliitiliselt ebaküpseks ja
ühingusse mitte sobivaks tunnistama. Eksmatrikuleeriti ta 1958. aasta
detsembris Nõukogude-vastase tegevuse eest (Vene NFSV Kriminaalkoodeksi kurikuulus § 58, lg 10) (vt Jaan Ugami meenutused).
Ago elas ja töötas mõnda aega kodulinnas Haapsalus ja võeti
sügisel 1959 kolmeks aastaks sõjaväkke. Sisevägedesse. Vangivalvuriks. Jaroslavli oblastis Rõbinskis leidis tunnustust tema hea
joonistamisoskus ja see andis talle punanurga kujundamisega, loosungite kirjutamisega jne. vahelduseks kergemat tööd. Ago oli
endiste kursusekaaslastega kirjavahetuses. Kui kursus lõpetas 1960.
aastal ülikooli, saatsime talle kõigi pildid, pühendustega, ja Ago
saatis Rõbinskist oma foto vastu. Küll tal võis kahju olla õppimiseks kaotsi läinud aastatest!
Tagasi ülikooli sai ta 1962. aastal, IV kursusele. Oma viimase
suvepraktika tegi Ago Baikali ääres limnoloogiainstituudis. Ühe
semestri õppis Leningradi Riiklikus Ülikoolis, kus kirjutas ka
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diplomitöö „Peipsi-Pihkva järve termiline režiim“ (vene keeles).
Juhendas A. Tihhomirov Leningradi ülikoolist. Töö kaitses Tartus.
Ago lõpetas ülikooli 1964. aastal, olles juba viimasel aastal tööl
Tiirikoja järvejaamas.

Malle ja Heino Mardiste

Mälestusi Ago ülikooliajast
1955. aasta varasügis. Tartu linn. Ülikooli ühiselamu raudteejaama
lähedal. Suur beežikas maja. Õues veel puumaja ühe ühiselamu
töötaja korteri ja mõne toaga üliõpilaste jaoks. See kõik koondnimega „Tiigi inter“, sest asus Tiigi tänavas. Mahutas kuuldavasti
mitusada üliõpilast. Sissepääs tänavalt läbi valvetoa, kus oli maja
ainus telefon, mille juures tudengid kordamööda, graafiku alusel
valves käisid. Selleks, et kaaslasi, kui nimi ja toa number öeldi,
telefoni juurde kutsuda.
Meie tuba, esimesel korrusel ta oli, oli läbikäidav nagu suur osa
sealsetest tubadest. Toas oli meid 11. Kahe järgmise toa rahvas käis
ka meilt läbi. Peatselt kadus toast kaardimäng, suitsetamine ja suur
laetuli kustutati südaööl – elamist-magamist häirivad asjaolud! Toas
oli meid üheksa I kursuse geograafi, üks teise kursuse geograaf ja
üks eesti filoloog. Mehi igast Eestimaa nurgast: Pärnust, Viljandist,
Valgast, Tõrvast, Ahjalt, Rakverest, Kilingi-Nõmmest ja Haapsalust. Viimasest pärineski Ago Jaani.
Missugune oli Ago? Väliselt keskmist kasvu, tugeva kehaehitusega.
Tumedamad kergelt lokkis juuksed. Lisaks I spordijärk vehklemises
– oli ju Haapsalu üks Eesti vehklemisspordi keskusi, ja trompet –
Ago oli noorusele vaatamata juba aastaid mänginud Haapsalu
tuletõrjeühingu ja kooli orkestrites. Seega esinduslik noor inimene.
Suhelda oskas Ago kõigiga. Kellelegi ei oleks tulnud mõttessegi
teda milleski alavääristada või tema kulul nalja teha. Naljasoon oli
tal endal olemas. Võiks öelda, et oli igati autoriteetne kaaslane.
Sama geograafide koosseisuga elasime koos ka järgmisel aastal,
kümnekesi. Siis käisime ise läbi II kursuse matemaatikute toast.
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Oleksime ühel öösel kõik elu võinud jätta vingumürgituse tõttu, kui
mitte üks toakaaslastest end halvasti tundes ei oleks suutnud tõusta ja
akent avada püüdes ning sellest tekkinud müraga ei oleks ka teisi
äratanud. Hõõguv kivisöetolm, mis leidis ahjust vale väljapääsu, oli
põhjuseks. Pääsesime. Kiirabi viis mõne meist paariks tunniks ära,
kuid sellega asi piirdus.

Ülikooli estraadiorkester. Tagareas paremalt kolmas Toomas Takjas ja neljas
Ago Jaani.

Sama geograafide koosseisuga elasime koos ka järgmisel aastal,
kümnekesi. Siis käisime ise läbi II kursuse matemaatikute toast.
Oleksime ühel öösel kõik elu võinud jätta vingumürgituse tõttu, kui
mitte üks toakaaslastest end halvasti tundes ei oleks suutnud tõusta
ja akent avada püüdes ning sellest tekkinud müraga ei oleks ka teisi
äratanud. Hõõguv kivisöetolm, mis leidis ahjust vale väljapääsu, oli
põhjuseks. Pääsesime. Kiirabi viis mõne meist paariks tunniks ära,
kuid sellega asi piirdus.
Kolmandal kursusel oli meid toas 13. Samad üheksa kursusekaaslast, lisaks paar bioloogi ja paar keemikut. Käisime ise läbi toast, kus
oli seinte ääres kuus voodit. Siis algas ühiselamu ümberehitamine.
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Tubadesse vaheseinad ja toad saidki väiksemaks. Ahjukütte asemel
keskküte sisse. Algasid ka muud muutused. Veel lühemat aega
elasime neljandal ülikooliaastal Agoga koos samas, nüüd juba
väiksemas toas.
Neljanda aasta alguses tabasid meid mõlemat suured muutused.
Seni oli Ago hästi edasi jõudnud, ka ühiskondlikus liinis. IV kursusel sai ta ülikooli komsomolikomitee liikmeks. Ja äkki – kutse julgeolekusse, ENSV Julgeolekukomitee (KGB) Tartu voliniku juurde. See
asutus paiknes Vanemuise tänavas, maja nr 19. Milles siis Agot
süüdistati sel 1958. aasta hilissügisel? Teatavasti leidsid kaks aastat
varem, 1956. aastal aset Ungari sündmused. Teise maailmasõja
tulemusena okupeeriti Ungari Nõukogude Liidu poolt. Ehkki teda ei
annekteeritud, kehtestati seal sisuliselt nõukogude kord, täieliku
sõltuvusega Kremli diktaadist. Elasime Ungari rahvale kui hõimurahvale ja saatusekaaslastele kaasa. Mäletan kui II kursuse sügisel
1956 olime kobaras koos matemaatikute toas raadio ümber kuulamas BBC venekeelset saadet sellest, mis Ungaris toimub.
Ja nüüd, kaks aastat hiljem, sai äkki teatavaks, et Ago oli kirjutanud
kirja sõbrale või pinginaabrile, kes oli sõjaväeteenistuses parasjagu
Kroonlinnas torpeedoelektrikute koolis. See poiss oli sealt kuhugi
mujale viidud ja oma kirjad või vähemalt Agolt saadud kirjad maha
unustanud. Kirjad leidis keegi, kes arvas heaks need toimetada Eesti
KBGsse. Kirjast oli selgesti näha, et Ago oli Ungari rahva poolel ja
nõukogude terrori vastu. Kirjas oli olnud ka lause: „See vene
impeerium tuleks segi lüüa ja oma käe järgi ümber teha!“ Lisaks
sellele kirjale oli Tartu julgeolekusse saadetud veel üks teine nõukogudevastaseks loetud kiri, mis olevat tema kirjutatud, mida Ago
kuidagi omaks tunnistada ei saanud, kuigi talle öeldi, et grafoloogiline ekspertiis kinnitab seda.
Tagajärjeks oli, et Ago heideti välja TRÜ komsomolikomitee liikmete hulgast, komsomoliorganisatsioonist üldse ja ka ülikoolist.
Tööle asumist Hiiumaale vastasutatud Heltermaa ilmajaama, mis
oleks temale kui loodusgeograafia tudengile sobinud, ei pidanud
julgeolek võimalikuks. Piiritsoon ikkagi! Kahtlast elementi ei tohi
sinna lasta. Nii pidi Ago järgmise sügiseni leiba teenima Haapsalus
transporttöölisena.
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Sügisel, kui Ago taotles tagasi astuda ülikooli IV kursusele, mis tal
pooleli jäi, oli selle vastu TRÜ palgaline komsomolijuht Johannes
Lott (hilisem kultuuriminister) (sünd 1930), et ta ei saa endale andeks anda, et ei suutnud ära tunda, et tema vahetus läheduses tegutses varjatud vaenlane. Asjale pani punkti Haapsalu sõjakomissariaat, kes kuulutas, et niisuguse mehe koht ei ole üldse ülikoolis.
Nii ootas Agot ees kolmeaastane teenistus vangivalvurina NSVL
sisevägedes. On omamoodi kentsakas, kuidas teda sinna niisuguse
ameti peale usaldati.
Oluline on, et Ago tuli nendest katsumustest auga välja. Vabanenuna sõjaväeteenistusest, sai ta jätkata ülikooliõpinguid 1962. aasta
sügisel varem pooleli jäänud IV kursusel ja lõpetada ülikooli
geograaf-hüdroloogi diplomiga.
Vaadates veel tagasi Ago raskustele aastail 1958–1959 ei pruugi
arvata, et tema ülikoolist lahkumise ja tagasivõtmisest keeldumise
taga oli tollal „väike kruvikene“ Johannes Lott. Hiljem kuulsin
ühelt Ago komsomolikomitee kaaslaselt, et määravaks pidi olema
tihedalt julgeolekuga seotud tollane TRÜ õppeprorektor Ilo Sildmäe
(1922–1991). See on, mida ma mäletan ja kuulnud olen Ago
ülikooliaastate kohta.

Jaan Ugam
Töö Eesti sisevete uurimisel
Hea väljaõppe saanud hüdroloogina töötas Ago Jaani kõigepealt
kolm aastat Mustvee lähedal 1950. aastal asutatud Tiirikoja järvejaamas. 1963. aastal septembris tuli jaama juhatajana töötanud LeoPeeter Kullus (1930–2006) Tartu ülikooli hüdroloogia õppejõuks
ning Ago alustas Tiirikojal tööd osalise koormusega viimase õppeaasta sügissemestril. Järgmisest suvest, pärast ülikooli lõpetamist,
oli Ago Tiirikojal ametis jaama juhatajana. Sellest ajast sai alguse
Ago töö Peipsi „hingeelu“ tundmaõppimisel, mille esimeseks
tulemuseks oli 1964.a kevadel kaitstud sisukas diplomitöö Peipsi
järve termilisest režiimist. Vahepealsete poliitiliste süüdistuste tõttu
oli saanud selgeks, et suurtele meredele tal enam asja ei ole.
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Tiirikoja järvejaama kollektiiv 1964. aastal. Paremalt esimene eelmine
juhataja Leo-Peeter Kullus, kolmas jaama juhataja Ago Jaani.

Energiline asjatundlik Tiirikoja jaama juhataja Ago Jaani jäi silma
Tallinna ülemustele ja 1967. aasta juunis jätkus ametialane töö Eesti
NSV Hüdrometeoroloogia Valitsuse asejuhatajana (ametlikult ülema asetäitjana – Заместитель начальника, nagu ametinimetus
range korraga asutuses ette nägi).
Teine hüdroloogiateenistuse periood Hüdrometis algab Ago Jaanil
aastavahetuse järel 1985. Kauaaegne hüdroloogia osakonna juhataja
Tiit Eipre (1904–1986) läks pensionile ja Ago Jaanit sooviti tungivalt Eipre ametikohale. Nõukogude Liidus 1985. aastal alanud mitmesugused ümberkorraldused ei jätnud puutumata ka hüdrometeoroloogiateenistust ja nii muutusid ka Ago ametinimetused,
kuigi töö sisuline pool jäi enam-vähema samaks. Nii oli ta oktoobrist 1987 Hüdrometeoroloogiakeskuse asedirektor ning vähem
kui kolme aasta pärast sai direktoriks – pärast seda kui direktorist
oli saanud peadirektor. 31. detsembril 1991 lõppeb Ago Jaanil töö
kõrge ametnikuna ja ta jätkab erialast tegevust EMHIs projekti-

298

juhina. (Seoses Eesti taasiseseisvumisega oli nõukogude pika nimega kroonuasutusest saanud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituut.) Kuigi endistviisi tuleb tal tegeleda mitmesuguste korralduslike küsimustega, jääb nüüd rohkem aega teadustööks. Järgmise
kümne aasta jooksul ilmub tal üle 30 teaduspublikatsiooni, suurem
osa neist kaasautorluses Eesti või välismaa (Peterburi ja Mehhiko)
teadlastega. Kuid Agol jäi esitamata doktoritöö, mida avaldatud
artiklite põhjal oleks olnud lihtne ette võtta juba 1990ndate aastate
alguses, rääkimata tolle kümnendi teisest poolest.
Kõik Ago ametikohad on olnud rohkem administratiivsed, kui loomingulised. Kuid peamine oli tema praktiline töö Eesti hüdroloogilise
vaatlusvõrgu korraldamisel, mis sageli kipub järgmiste põlvkondade
poolt unustusse vajuma või peetakse seda üksnes tavaliseks igapäevatööks, millel polevat erilist tähtsust. Kõige looduslähedasem oli
muidugi töö vahetult pärast ülikooli lõpetamist Tiirikojal ja loomiguliselt vabam aeg 1990. aastatel. Kuid ka siis ja hilisem aeg on olnud
valdavalt igasugu korraldamine, mis tähendas ka mitmesugustel
tasemetel võitlemist millegi eest või vastu. Eesti taasiseseisvumise
järel tuli tal võidelda Eesti hüdroloogilise vaatlusvõrgu säilimise eest,
sest selle kärpimine alla kriitilise piiri oli ikka päris tõsiselt kõne all.

Geoloogia valitsuses
Ago Jaani asus tööle ENSV Geoloogia Valitsusse juunis 1976
vanem-hüdrogeoloogi kohale ning jaanuarist 1980 oli ta veerežiimi
grupi juhataja. Tema esimeseks tööks sai Hüdrometi päevil algatatud Leivajõe ja Piigaste vaatlusala veebilansi uuringute jätkamine.
Lisaks osales ta kogu Eesti põhjavee vaatlusandmete koondamisel,
aruannete ja aastaraamatute koostamisel.
Rahvusvahelise hüdroloogia kümne-aastaku raames alustati Eestis
1966. aastal veebilansi põhjalikuma uurimisega mitmel valglal.
Kõrvuti rahvusvahelisse võrku lülitatud Emajõe (Tartu mõõtejaama
valgla) ja Pärnu jõgi (Oore valgla), valiti veebilansi uurimiseks
kaks väikevalglat: Põhja-Eestis Pajuba Leivajõel (96 km2) ning
Lõuna-Eestis Piigaste samanimelisel ojal (11 km2); lisaks neile
valglatele kuivendatud madalsoo veebilansi uurimine Võrtsjärve
lähedal Tamme poldril ja Tooma soojaama vaatlusväljakutel. Ees-
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märgiks oli esmalt äärmuslike veeolude tundmaõppimine ning veebilansi komponentide võimalikult täpne määramine.
Nüüd jäid need uuringud, k.a. vaatluste ja mõõtmiste tegemine, Ago
ülesandeks. Ainuüksi Leivajõe uurimisalal oli 54 puurauku ja kaevu, neist 43 olid seotud Kvaternaari veekihiga. Lisaks veetemperatuuri, infiltratsiooni ja maapinnalt toimuva auramise mõõtmised
kolme lüsimeetri ja mulla auramismõõtlaga. Valgla veebilansi
uuringutega seostati täiendavalt NLiidu uurimisprogrammiga ette
nähtud kuivenduse mõju uurimine põhjavee režiimile ja bilansile.
Oluliseks tulemuseks oli, et leiti korrelatsioon põhjaveetaseme ja
klimaatilise niiskusdefitsiidi vahel (sademete ja auramise vahe)
perioodide kohta enne ja pärast kuivendamist. Jaanuari alguses
1985 siirdus Ago taas tööle Hüdrometeoroloogia teenistusse. Geoloogia valitsuses tema ajal kogutud mahukas vaatlusandmestik
valglate veebilansi uurimiseks on jäänud suures osas läbi töötamata.

Tööl keskkonnaministeeriumis
Kui 1992. aastal kirjutati alla piiriveekogude ja rahvusvaheliste
järvede kaitse ja kasutamise konventsioon, siis sattus kujunevasse
Eesti-Vene piiriveekogude-alasesse koostöösse ka Ago Jaani. Algul
spetsialistina, kes tundis suurepäraselt Peipsi olusid, hiljem juba
valitsustevahelise ühiskomisjoni Eesti poole sekretärina. Alates
1998. aastast oli ta Eesti-Vene piiriveekogude kasutamise ja kaitse
ühiskomisjoni sekretär, koordineerides ja korraldades Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni ametnike, teadlaste ja keskkonnakaitsjate koostööd Peipsi järve kaitse tagamiseks. Tema algatusel ja
eestvedamisel sõlmiti piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise
alase koostöö kokkulepe. Eesti-Vene koostöö raames algatas Ago
ka eesti ja vene teadlaste koostööseminari ning ühisekspeditsioonide korraldamise järvel. Alates 2006. aastast kuni surmani tegi
Ago ühiskomisjoni sekretäri tööd keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunikuna.
Kuna Tiirikoja aastail oli järvejaama tööpiirkonnaks kogu Peipsi
järv, kaasa arvatud selle Venemaa pool, siis tekkisid juba sellest
ajast tihedad kontaktid Venemaa uurijatega, mis tuli kasuks teadusuuringute ja hilisemal ajal riikidevahelise koostöö korraldamisel.
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Tuli arvestada, et teiseks lepingupooleks on tugeva veemajandusteadusliku baasiga üsna enesekeskne suurriik, mille ametnike
hingeelu tuli tunda. Lisaks Ago väga hea vene keel, millele pani
aluse geograafiatudengina saadud kogemused suvistel praktikatel
Odessas, Umba hüdrometeojaamas Koola poolsaarel ning Baikali
limnoloogiainstituudis, ja mis täienes kõrgtasemele paljuski venekeelse asjaajamiskeelega Hüdrometis ja Geoloogia Valitsuses.
Töökaaslased keskkonnaministeeriumis mäletavad Agot kui abivalmit, südikat ja humoorikat inimest, kel oli alati oma arvamus ja
arusaam asjadest. Ta abistas heameelega kolleege hea ja asjaliku
nõuga ning hoidis oma vaimukate naljadega tuju üleval. Ago puhul
oli tegemist äärmiselt targa ning huvitava inimesega, kelle põnevad
lühiloengud loodusest, keemiast ja füüsikast, džässmuusikast,
maailma poliitikast ja ajaloosündmustest, millest mõnesid oli ta
vahetult kogenud, jätsid kaastöötajate mõtetesse oma jälje.
Kokku töötas Ago Jaani üle 50 aasta vee kasutamise ja kaitsega
seotud valdkondades, pühendudes riikliku hüdroloogilise vaatlusvõrgu arendamisele, suurte veekogude veemajanduse korraldamisele ning hüdroloogilistele ja veekogudega seotud kliimauuringutele, seostades seda talle südamelähedase Peipsi järvega.

Arvo Järvet

Isast
Esimene mälestus isast ei olegi seotud temaga kui veeteadlasega, vaid
hoopis kui inimesest, kes tegeleb kõigega, mis maapõues peidus,
näiteks kividega. Aga kindlasti mitte veega. Minu esimesed mälupildid isa tööst on seotud terminiga „geoloog“ ning jääb aega, kui isa
töötas tolleaegses ENSV Geoloogiavalitsuses, mille kontor asus Tallinna vanalinnas, Pikal tänaval. Kui nüüd õigesti mäletan. Aga mäletan, et nii mõnelgi korral sai isaga komandeeringus kaasas käidud
ning mööda Eestit sõidetud ning vahetpidamata jälgitud, kuidas
mingisuguseid maapinna puurimisi läbi viidi. Ikka nii, et puur maasse,
siis tõmmati see välja ja seest võeti ilusa toruja kujuga kiviminäidi-
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seid. Seda oli lapsena tõesti huvitav vaadata ja neid ilusaid torujaid
sileda pinnaga kivitükke sai ka kaasa võetud ja nendega oma sõprade
ees eputatud.
Igal võimalusel, kus vähegi leidus mingeid kive, siis leidis isa sealt
alati ka ägedaid kivistisi. Tänaseks on see kogu päris suur ning
enamik osa kogust pärit just sellest ajast, kui isa neid korjas ja ikka
koju tõi. Loomulikult oli see pisik antud ka mulle ja minu vennale
ning kogu sai kõvasti täiendatud. Täna on see pisik ka meie lastel
olemas ja ükski kivistis leidmata ei jää – olgu see kuskil mere ääres,
mõnes karjääris või lihtsalt põlluäärses kivihunnikus.
Isa oli suurepärase kunstnikukäega inimene. Olid ajad, kui kõik
nääri(jõulu)kaardid olid joonistatud oma käega. Või siis lugematud
sünnipäevakaardid, naistepäevakaardid jne. Kõik ikka ta ise joonistas
ja tihti ka mõne humoorika vimkaga. Mäletan, et isa kujundas ka minu
lasteaias nn lõputunnistused. Kõigile käsitsi ja kogu sisu kalligraafilises kirjas. Kogu rühmale käsitsi tehtud lõputunnistused!
Tean, et isa vedada oli ka ülikooliaegne kursuse häälekandja Mastodon, mille illustratsioonid on ikka väga kunstipärased ja ka sisu ei
jäänud sellele alla. Ja jällegi oli seal humoorikaid sarže ning vemmalvärsse. Aasta siis oli 1957.

Oma margikogu tutvustamas järjekordsel filateelianäitusel Tallinnas.
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Lisaks heale kunstnikukäele oli isa ka hea huumoriga. Olen temast
järgi jäänud materjalidest leidnud näiteks hulga anekdoote, mis olid
sügaval nõukogude ajal saadetud avaldamiseks Õhtulehele.
Isast on jäänud muljetavaldav margikogu. Viimastel aastatel ei olnud ta enam kõige aktiivsem koguja selles mõttes, et näitustel ta
oma väljapanekuga enam ei käinud, küll aga varasemalt ja saanud
nendelt ka auhinnalisi kohti. Tema margikogu iseloomustavad erinevate esimesepäeva Eesti postitemplite/markide kollektsioon.
Muidugi on markide ampluaa kordades laiem. Ja jällegi – ka margihuvi käis läbi nii minu venna kui ka minu.
Lapsena sai tihti viibitud Haapsalus vanaema juures ehk isa sünnikodus. Olen väga õnnelik, et oma lapsepõlves oli mul võimalus
aega veeta nii koos oma emapoolse emaga kui isapoolse emaga.
Küll Haapsalus, küll Simunas emapoolse vanaema juures. Kogu
Haapsalu linn on sellest ajast mulle detailideni selge ja põhimõtteliselt võiksin seal silmad kinni punktist A punkti B minna. Need
olid meeldejäävad ajad. Sealt külge saadud kalamehe pisik on mulle
saatjaks jäänud, samuti vennale ja edasi antud juba ka lastelastele.

Kristian Jaani
Ago Jaani trükitöid
1960ndate teisest poolest hakkasid üha sagedamini ilmuma sisukad
artiklid ajakirjades Eesti Loodus ja Horisont, kus autoriks Ago
Jaani. Tal oli kirjanduslikku annet, sest artiklid olid kirjutatud
küllalt selges ja lihtsas sõnastuses, illustreeritud asja sisu selgelt
edasiandvate joonistega. Just arusaadavalt esitatud loogiline teemakäsitlus tegi tema populaarteaduslikud kirjutised informatiivseks ja
hästi mõistetavaks.
Ago Jaani teadustööde temaatika hõlmab peamiselt kolme valdkonda: a) Eesti suurjärvede hüdroloogia (Peipsi, vähemal määral ka
Võrtsjärv), b) Päikesel ja Maal toimuvate protsesside omavahelised
seosed, c) geofüüsikaliste protsesside, sh kliima pikaajalised muutused. Ühegi Peipsi järve monograafia või ajakirja erinumbri koosta-
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misel pole puudunud autorite hulgast Ago Jaani; lisaks on ta uurinud Võrtsjärve hüdroloogiat. Ta on viie kollektiivse monograafia
autoreid, avaldanud umbes 80 artiklit, peamiselt Eesti järvede ja
eriti Peipsi hüdroloogia alalt.
Tema eestvedamisel avaldati mitmeid märkimisväärseid töid kliima
ja veeolude muutumise korrapärasusest. Juba 1970. aastate alguses
tõi Ago välja faktid Peipsi järve hüdroloogiliste tingimuste tsüklilisuse kohta. Tema artikkel ajakirjas Eesti Loodus 1973.a viimases
numbris „Veerohkus muutub tsükliliselt“ oli esimene seda teemat
põhjalikult käsitlev kirjutis eesti keeles. Hiljem lisandusid ainu- ja
kaasautorluses arvukad teadusartiklid Eesti ja välismaistes väljaannetes, mis käsitlesid peamiselt kliima- ja veeolude muutuse tsükleid, kus üheks oluliseks näitajaks Peipsi järve veetaseme pikaajaline muutlikkus. Pärast tööle asumist keskkonnaministeeriumis
vähenes Ago uurimuslike artiklite avaldamine järsult. Trükis ilmusid kaasautorluses Peipsi hüdroloogiaalased artiklid, mis koostatud
varasemate publikatsioonide alusel.
Käesolevas Ago Jaani trükitööde nimestikus on suurem osa tema
teaduslikest ja populaarteaduslikest artiklitest. Nimestikust on välja
jäetud konverentside kogumikes ilmunud vähemolulised teesid,
milliseid on suhteliselt palju nõukogude perioodist, samuti ajalehtedes ilmunud kaastööd. Nimistusse on võetud Eesti popularteaduslikes ajakirjades, peamiselt Eesti Looduses, ilmunud kirjutised, mis kogumina on Ago Jaani märkimisväärne panus Eesti sisevete uurimise alal. Trükitööde nimekirjas on bibliokirjed järjestatud
kronoloogiliselt aastate viisi ajas tagasiulatuvalt. Käsikirjalisi uurimistöid, milliseid on Ago Jaanil suhteliselt palju, eriti geoloogiavalitsuses töötamise ajast, ei ole nimekirja lisatud.
Яани А., Клаус Л., Пярн О., Раудсепп У., Задонская О.,
Гронская Т., Солнцев В. 2012. Гидрологический режим и
водный баланс. – Тимм Т., Раукас А., Хаберман Ю., Яани А.
(ред.). Псковско-Чудское озеро. Тарту, 103–158.
Jaani, A., L. Klaus, O. Pärn, U. Raudsepp, O. Zadonskaja, T. Gronskaja, A. Solntsev. 2008. Hüdroloogia. – Habermann, J., T. Timm,
A. Raukas (toim.). Peipsi, 113–155.
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KULTUURIGEOGRAAF JA FILOSOOF

Anne Buttimer
31. X 1938 – 15. VII 2017

15. juulil 2017 lahkus igavikku Dublinis Tartu ülikooli audoktor,
IGU president aastail 2000–2004 professor Anne Buttimer.

Elust ja tegevusest
Anne Buttimer sündis 31. oktoobril 1938 Iirimaal Corki krahvkonnas Ardcahanis katoliiklikus perekonnas. Õppinud Corki ülikooli
kolledžis geograafiat, ladina keelt ja matemaatikat, lõpetas ta
stuudiumi 1957 bakalaureuse kraadiga. Jätkanud õpinguid Corki Iiri
rahvusülikoolis, sai ta 1959 geograafia magistriks. Pärast seda sidus
Anne ennast 17 aastaks Dominiiklaste orduga ja siirdus Seattle'isse
USA Wasingtoni osariiki, kaitstes sealses Washingtoni ülikoolis
1965 doktoritöö, mis töödeldud kujul ilmus hiljem trükis nii inglise
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kui ka hispaania keeles (Buttimer 1971). Pärast seda pühendus ta
sotsiaalgeograafia mõisteliste ja metodoloogiliste aluste uurimisele.
Olnud järeldoktorantuuris Louvaini ülikoolis Belgias, töötas ta
seejärel aastail 1966–1968 abiprofessorina Seattle'i ülikoolis, pärast
seda aga uuris kaks aastat Glasgow' ülikoolis Šotimaal elamistingimuste geograafiat, luues 1970–1981 uuesti sidemed Clarki ülikooliga,
kus ta leidis tunnustust sotsiaalgeograafi ja sotsiaalteadlasena. Olnud
Lundi ülikoolis Rootsis juba 1973 ja 1976 Fulbrighti stipendiumiga
sotsiaalökoloogia külalislektorina, viibis ta seal uuesti 1977–1979
ja 1982–1988 Rootsi humanitaar- ja sotsiaalteaduste nõukogu teadurina. Lundis tutvus ta Edgar Kanti õpilase Torsten Hägerstrandiga.
Seal valmis ka nende raamat Põhjamaade geograafidest (Buttimer,
Hägerstrand 1988). Enne lõplikult kodumaale siirdumist töötas
Anne Buttimer aastail 1989–1991 professorina Ottawa ülikoolis
(Université d'Ottawa) Kanadas. Aastad 1991–2003 möödusid professorina Dublini University Collegeis, kus Anne Buttimer nimetati
emeriitprofessoriks. Alates 1979 oli ta abielus tehnikateadlase Knut
Bertram Brobergiga (1925–2005), kes tegeldikult tõigi Anne'i nunna
seisundist teadusmaailma. Ametlikult oli Anne'il kahekordne perekonnanimi Buttimer Broberg, mida mõnikord kirjutati sidekriipsuga
Buttimer-Broberg.
1993 sai Anne Buttimer esimese geograafina Academia Europea liige,
seejärel 1994 Iiri teadusajaloo ja -filososoofia komitee liige ning 1996
Iiri geograafiakomitee eesistuja. Academia Europaeas oli ta sotsiaalteaduste valdkonna juhataja ning alates 2012 ka asepresident. Aastail
1996–1999 kuulus Anne Buttimer Kuningliku Geograafia Seltsi
juhatusse ning 2000 valiti ta Iiri Kuningliku Akadeemia liikmeks.
Aastail 2000–2004 oli ta esimese naisena IGU ehk Rahvusvahelise
Geograafiauniooni president.
Anne Buttimer oli maailma tuntumaid sotsiaal-, linna- ja kultuurigeograafia arendajaid. Ta avaldas üle tosina raamatu, sealhulgas sellised laialt tuntuks saanud teosed nagu Values in geography (1974),
The practice of geography (1983), Geography and the human spirit
(1993) ja Sustainable landscapes and lifeways (2001), ning teaduse
arengu seisukohalt olulisi artikleid. Tema töid on tõlgitud rootsi,
saksa, hollandi, prantsuse, hispaania, portugali, läti, poola, vene ja
jaapani keelde. Tutvunud Edgar Kanti töödega, sai Anne Buttimerist
olulisim Kanti ideede tutvustaja ja levitaja ingliskeelses maailmas.
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Anne Buttimeri tegevus leidis väärilist tunnustust. 2001 nimetati ta
Prantsuse Sociéte de Géographie ja 2006 Itaalia Societá Geografica
auliikmeks. 2009 autasustati teda Rootsi Antropoloogia ja Geograafia Seltsi Wahlbergi medaliga ning nimetati 2014 Ameerika
Geograafide Assotsiatsiooni eluaegseks auliikmeks. Samal aastal
sai ta Vaudrin Ludi auhinna, mida loetakse geograafia alal Nobeli
preemia vääriliseks. Mitmesuguseid autasusid ja tunnustusi on ta
saanud veel Taiwani Geograafia Seltsilt (1990), Kentucky ülikoolilt
(1991), Šoti Geograafia Seltsilt (2000) ja Prantsuse Rahvuslikult
Teadusuuringute Keskuselt (CNRS, 2013). Anne Buttimer oli
Joensuu (1999), Tartu (2004) ja Joseph Fourier' ehk Grenoble'i 1.
ülikooli audoktor (2012).

Uurimistöö iseärasusi
Anne Buttimer oli geograafia jõuline kaitsja rahvusvahelisel tasandil. Tema põhilised uurimissuunad olid teaduse ajalugu ja filosoofia, eriti geograafiline mõte ja praktika, inimempiirilised uuringud
kohast, ruumist ja liikumisest ning teaduse ja tegutsemisviisi vastastikmõjust. Tema tööd paistsid silma rahvusvahelise mõõtme inimkonna igapäevaste põhiprobleemide, eriti koha, ruumi, aja ja vaimsuse, lahkamise poolest. Hästi tuntuks ja tsiteerituks sai tema USAs
ilmunud artikkel (Buttimer 1976). Oma töödes edendas ta piiranguist vabastatud humanismi ideede levikut, kutsus lääne õpetlasi
üles pidama tihedamat ühendust kolleegidega teistest kultuuridest,
proovimaks niiviisi säilitada üleilmset mitmekesisust kui tervikut.
Sellisele lähenemisele jõudis ta töö käigus, eriti 1980. aastail.
Õpetlastee alguses oli temagi huvitatud teadlasi tollal eriti lummanud nn kvantitatiivsest revolutsioonist, kuid pöördus siis, nii nagu
Kant oli seda varem teinud, üha enam filosoofiliste teemade juurde.
Hakates vaatlema inimkonda biofüüsikalisest ja humanitaarsest seisukohast, jõudis ta spirituaalsuse ja sotsiaalgeograafia ning eriti igapäevaelu humanistliku käsitluseni. Niiviisi ehitas ta geograafidele
teooria ja praktika vahelise silla. Buttimeri panus on eriliselt märgatav
teaduse ajaloo ja filosoofia, linna- ja sotsiaalgeograafia, inimeste
rände ja identiteedi, keskkonnakogemuse, looduse ja kultuuri vahekorra selgitamise ning inimliku mõõte üleilmse muutumise uurimises.
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Anne Buttimeri tegevus oli igat pidi rahvusvaheline ning elu jooksul töötas ta mitmel maal ja mitmes ülikoolis. Suurt mõju tema
edasisele tegevusele ja seisukohtadele avaldas Lundi ülikool, kus
geograafia oli institutsionaalselt jagatud kaheks ning sotsiaal- ja
majandusgeograafia seotud tugevasti planeerimisega. Pärinedes iiri
talupojaperest, oli planeerimine Buttimerile võõras, kuid vabatahtlik ühistegevus tuttav, sest tema isa oli üks kooperatsiooniliikumise
juhte. Lundis hakkas Buttimeri huvitama, kuidas planeerimine
mõjutaks inimese vastuvõtuvõimet. Kui Buttimer avaldas uurimuse
väärtustest (Buttimer 1974), nimetas Hägerstrand seda revolutsiooniliseks dokumendiks ning soovis alustada dialoogi tema kui
ühiskonna inseneri ja Buttimeri kui eksistentsiaalse humanisti vahel. Dialoogis nad täiendasid ja mõnevõrra muutsid teineteise seisukohti. Hägerstrand oli Buttimerile tunnistanud, et varem oli tema
vaateid suutnud muuta Kant.
Ülikooliprofessorina ja mitme organisatsiooni juhina tegutsedes tuli
Buttimeril edaspidi praktiliselt kokku puutuda planeerimisega ning
korraldada nõupidamisi teadlaste ja planeerijate koostöö tugevdamiseks. Ka paljud tema kirjatööd käsitlevad ühiskonna ja ruumi,
linnade arengu ja keskkonnapoliitika planeerimist. Tema hästi tuntud teoses The practice of geography (1983) on kokku võetud ja
läbi arutatud Prantsusmaa, Rootsi ja ingliskeelsete maade inimloomuse ja keskkonna uurimise akadeemilised traditsioonid.

Kontakte eestlaste ja Eestiga
Anne Buttimeri hakkas Edgar Kanti töö lummama ajal, mil ta õppis
Washingtoni ülikoolis Seattle’is kultuurigeograafiat. Kantiga kohtuda
ei õnnestunud, kuid ta vahetas vanameistriga mõne pantsuskeelse
kirja. Edaspidi oli Buttimerile abiliseks Kanti õpilane Torsten
Hägerstrand. Mõlema elu ja tegevust valgustas Buttimer sarjas Geographers. Buttimer sai tugineda ka Kanti teise õpilase Olavi Granö
tähelepanekuile. Buttimeri, Hägerstrandi ja Granö oluline kohtumine
toimus oktoobris 1977 Soome 12. geograafiapäevil, kuhu oli kutsutud
ka siinkirjutaja. Tollal sovetivõimud mind sinna ei lubanud, kuid
järgmisel kümnendil õnnestus Olavi Granölt saadud aadressil asuda

313

Buttimeriga kirjavahetusse. Et Olavi suhtles Anne'iga rootsi keeles,
kasutasin alguses seda keelt kirjavahetuses minagi. Soome Maateaduse Seltsi 100. aastapäeva konverentsil ja muil üritusil 1988,
tutvusin mitme Euroopa ja Põhja-Ameerika väljapaistva geograafiga,
kuid Anne Buttimeri nende hulgas polnud. Kui ma aastail 1990 ja
1991 pikemalt Joensuu ülikoolis töötades hakkasin uurima, mida laias
maailmas on Kanti kohta kirjutatud, sain Buttimerilt tema tollal veel
käsikirjas olnud tööd, millega ta oli esinenud augustis 1988 IGU
kongressil Austraalias. Hiljem on need trükis ilmunud (vt Buttimer
1994a, 2000), tõsi küll, teine veidi muudetud pealkirja all. Joensuu
geograafidest suhtles siis Buttimeriga Perttu Vartiainen (1953–2017),
hilisem Joensuu ja Ida-Soome ülikooli rektor.
Kui ma Eesti uue iseseisvuse alguses avaldasin Kanti teaduspärandist (1992) ingliskeelse kirjutise ja saatsin selle teiste adressaatide
hulgas ka Buttimerile, sain Anne'ilt südamliku vastuse, milles tänati
sellise ettevõtmise ning talle seni tundmatute faktide esiletoomise
eest. Siit alates jätkasime kirjavahetust inglise keeles. Samal aastal
tegin mulle tuttavaile Põhjamaade geograafidele ettepaneku esitada
Anne Buttimer IGU presidendiks, kuid neil, eriti soomlasil, olid
tollal teistsugused kavad. Nii nihkus Buttimeri presidendiks olemine pisut hilisemasse aega.
Anne Buttimer tegutses IGU raames eriti geograafilise mõtte ajaloo
komisjonis ning mulle hakkasid tulema, tõenäoliselt tema soovitusel, komisjoni infolehed. Viimase neis sain 2004. aastal. Ühele
1990. aastail IGU ettevõtmisel toimunud nõupidamisele PõhjaIirimaal saatsin teesid "Place names as mirrors of the interaction between culture and nature (on example of the Baltic Finnic place names
of NW Russia)", kuid et mul tollase Eesti üldise vaesuse tingimustes ei õnnestunud sinna sõita, jäid teesid artikliks arendamata.
Anne Buttimeriga kirjavahetust pidades püüdsin kaudselt jõuda
selgusele, milline suhe on tal iiri keelega, ning lükkisin mõnikord kirja
teksti iiri keele õpikust leitud sõnu ja väljendeid, kuid neile ma mingit
vastukaja ei leidnud. Kahju, et otseselt ei tihanud küsida, kuid tõenäoliselt ta iiri keele vastu huvi (enam) ei tundnud, kuigi inglise keele
kõrval oskas teisigi laiemalt levinud lääne keeli. Erinevalt Kantist,
pole ma tema töödes mingit rõhuasetust esivanemate keelele ja etnilisusele märganud.
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Veetlev teadlane Anne Buttimer Edgar Kanti õpilaste Torsten Hägerstrandi ja Olavi Granöga oktoobris 1977 Soomes. E. Kosoneni foto.

Tartus 23.–24. augustil 2002 Johannes Gabriel Granö 120. ja Edgar
Kanti 100. sünniaastapäeva puhuks korraldatud rahvusvahelisel
konverentsil tegigi Edgar Kantist kui Baltimaade pioneerist Anne
Buttimer põhiettekande, mille pisut lühendatud tõlge on avaldatud
käesolevas aastaraamatus. Pärast seda astusime esimese sammu nimetamaks Anne Buttimer Tartu ülikooli audoktoriks ning ma koostasin sellekohase põhjenduse algteksti. Aastal 2003 see veel ei õnnestunud, sest juba varem oli järjekorras terve rida teenekaid välismaiseid teadlasi, nende hulgas inimgeenetikuid. Nii lükkus Anne
Buttimer järgmise aasta audoktorite nimekirja. Tegelikult oli see
isegi hea, sest niiviisi paistis ta paremini silma 1. detsembril 2004,
mil tähistati eestikeelse ülikooli 85. aastapäeva. Et olin alates sügisest 2004 pensionär, tegeles Buttimeri paberite ja saabudes tema
endaga loodusgeograafiast moodsasse kultuurigeograafiasse sukeldunud noor energiline Hannes Palang.
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Anne Buttimer koos Soome presidendi Tarja Haloneni ja Eesti presidendi
Lennart Merega detsembris 2004 Tartu ülikoolis. K. B. Brobergi foto.

3. detsembril 2004 toimunud Helen Sooväli doktoritöö "Saaremaa
waltz. Landscape imagery of Saaremaa island in the 20th century"
kaitsmisel oligi oponent vastne Tartu ülikooli audoktor Anne Buttimer. Väitekirja juhendaja Hannes Palangu järgi olnud töö kaitsmine põnev, sest „seda laadi kultuurigeograafia oli Eestis siis veel
suhteliselt tundmatu“. Kui kaitsmisel oli keegi lausunud, et kus
algab emotsioon, seal lõpeb teadus, siis oponent oli seisukohal, et
mõistuse ja emotsioonide suhted on hoopiski keerulisemad. Sama
aasta lõpus ilmus ajakirjas Eesti Loodus artikkel „Inimesed peaksid
elama maal“, milles Palangu küsimusile vastab Buttimer. Sellest
saavad lugejad esmakordselt üht-teist teada meie ülikooli värske
audoktori elust ja teaduslikest seisukohtadest.
Viimane pikem kirjavahetus oli siinkirjutajal Anne Buttimeriga märtsis 2009, mil palusin temalt täpsemaid eluloolisi andmeid ja pilte,
sest olin koostamas TEA entsüklopeediale isikuartiklit. Anne But-
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timeri lühike isikulugu koos tema pildiga avaldati entsüklopeedia 5.
köites 2010. aastal. Foto autor on Anne'i abikaasa Knut Bertram
Broberg.
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HUVIRIKAS JA AKTIIVNE GEOGRAAF

Kaljo Laas
18. I 1932 – 12. VII 2017

Nüüd viimane paat sind viib üle vee
ja teiselpool vikerkaart jätkub su tee...
Kaljo on kirjutanud, et igal inimesel on mingi koht, kus asuvad tema juured. Tema enda juured olid Vooremaa lõunaosas Äksi kihelkonda kuuluvas Vedu külas, tollases Elistvere, nüüdses Tartu vallas. Seal möödus tema lapsepõlv ja algkooli aastad, seal elasid surmani tema vanemad ja mõlemad vanavanemad. Laasid on Vedul
elanud vähemalt kaks sajandit.
Kaljo Laasi elus võib eristada mitmeid perioode: koolieelne ja algkooli aeg Vedul, keskkooli- ja ülikooliõpingud Tartus ning ajutine
töö esimesel töökohal Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis, Tallinna periood, kuhu kuuluvad aspirantuur, töötamine TA
Majanduse Instituudis ja teistes pealinna asutustes ning pensionipõlv Astangul. Tartu perioodi lisanduvad mitmed sanatooriumides
viibimised ja haiguspuhkused Vedul ning Tallinna omasse puhkused suvekodus Laulasmaal, rohked reisid lähemal ja kaugemal.
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Kaljo kodutalu Nurme Vedu külas. Koht jääb Tartu-Jõhvi mnt lähedale.

Lapsepõlvja õpinguaastad
Kaljo Laas on kirjasõnas tänuväärselt põhjalikult jäädvustanud oma
küllaltki pika elutee põhilised sündmused. Ta on tunnistanud, et
sünnikodust meenuvad tal vaid üksikud killud, kuna 2–3 aastasena
asuti perega ajutiselt mujale elama. Meeles on vanaisa töötuba höövelpingiga, sünnipäevaks või jõuludeks kingitud kirju kampsun, kolimine kahehobuvankriga.
Mõned aastad elu Tähtvere vallas Rahinge külas asuvas Kroonumetsa talus on mällu jätnud, et õuest läks tee kuusemetsa, koduõues
võis näha rästikuid, et poisile tehti vastlapäeval kondist vurr ning
seapõiest pall. Tähtis sündmus oli see, kui isa ostis majja grammofoni, millega ligi veerand sajandit lauldi üles sünnipäevalapsi. Mänguasju Kaljol ei olnud. Taluperes vanemate ja vanavanemate, õe ja
venna seltsis möödus lapsepõlv ja algkooli aastad. Nagu Kaljo ise
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on meenutanud, kuulusid lapsepõlve talutööd, suusatamine Vedu
mägedes, osalemine tuletõrjeseltsi töös, aga ka sõjamälestused.
Kodulähedases Vedu koolis õppis poiss 1940.a sügisest 1946.a
kevadeni.

Nurme talu elumaja Vedul, mis oli Kaljo Laasi koduks kuni 1946. aastani.

Oma sünniküla kodu-uurimuslikus raamatus kirjutab ta: „Koolitee
oli mul väga lühike, otse läbi Kondi talu kaasiku minnes kulus selleks 6–7 minutit. Talvel tuisuse ilmaga ootasin kodus seni, kui koolivenda tuldi hobusega kooli viima. Siis sain ka mina ree tagajalastel
küüti. Tavaliselt käisime talvel koolis suuskadel. Kooli tuli ikka väike
eine kaasa võtta. Selleks olid pannkoogid moosi või meega, praetud
sealiha leivaga või mingi pirukas. Toidu kõrval oli ka lapik pudel piimaga. Talvel pakuti suures internaadihoones teed. Suurel vahetunnil
mängiti ilusa ilmaga spordiplatsil rahvastepalli või peeti talvel lumesõda. Kevadel toimus ringkäik loodusesse, talvel aga kindlasti suusapäev Tiiu talu juures oleval mäel. Suvel oli igale kooliõpilasele
kooliaias ette nähtud mingi kindel peenar, mida pidi rohima.“
Kaljo koolitee jätkus 1946.a sügisel Tartus 7-ndas klassis. Linnas
elas ta sugulaste juures võrdlemisi kitsastes oludes mitmes kohas
(Jaama ja Kalevi tänaval). Kaljo on ise tunnistanud, et „elu sellistes
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tingimustes ei olnud kerge. Toit oli küll laual, kuid elamine pidevas
vanaonu suitsuses toas rikkus minu tervise. Pärast kolmeaastast elamist Kalevi tänaval suri õde Aime ning ka minul avastati tuberkuloos“. Poiss pidi koolist ära tulema ja veetma aasta maal kodus elades. Koolis lähemaid sõpru ei tekkinud, enim suhtles nendega, kes
tegid orkestrit ning riistvõimlemist. Lisaks koolile käis ta kaks aastat
õhtuses muusikakoolis klaverit õppimas, kuid puudusid harjutamise
võimalused ja nii jäid õpingud pooleli. Keskhariduse omandas Kaljo
Tartu I Töölisnoorte Keskkoolis, mille lõpetas 1951. aastal.
Kohemaid oli ees küsimus: millist eriala tulevikuks valida? Huvitas
majandus, aga kahjuks tollal seda Tartu ülikoolis õppida ei saanud.
Kaaluti ka metsandust ja geograafiat, aga kuna metsnikuna töötamine oleks viinud linnast eemale, aga külapoissi meelitas linn. Nii
langes valik geograafiale. Algul valis Kaljo füüsilise geograafia,
kuid stipi saamiseks vahetas ta spetsialiseerumist. Alates teisest
kursusest sai kitsamaks erialaks majandusgeograafia ning diplomitöö teemaks oli „Eesti NSV Elva rajoon: majandusgeograafiline
iseloomustus“.
Õpinguid Tartu ülikooli geograafiaosakonnas ja tudengielu Tiigi ja
Pälsoni intrites katkestas järjekordne haigushoog ja elamine maal,
oma kursusest maha jäämine ja ühinemine aasta hiljem ülikooli
astunud geograafidega. Neil aastail oli geograafide kursustel vähe
poisse, kuid neist mitmetest said Kaljo sõbrad pikkadeks aastateks
ja ka head reisikaaslased. Huvitavate õppejõududena on ta maininud tervet rida nimesid: J. Piiper, J. Aul, H. Riikoja, H. Aasamaa,
K. Kildema, A. Kongo, E. Varep, S. Nõmmik, V. Türk, U. Mereste.
Ülikooliõpingud olid edukad: sai kõrgendatud stippi ja ning 1957.
aastal kiitusega geograafi diplomi. Paraku suunatud töökohta Vastseliina rajooni plaanikomisjoni noor spetsialist Kaljo Laas ei jõudnudki. Jälle haigus, tulid haigla ja sanatoorium, töö- ja korteriotsingud – nii möödus kaks aastat. Suunatud töökohast jäi Kaljo
ilma ja isegi suunamisraha nõuti tagasi.
Järgnes lühike tööperiood Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria
Instituudis nooremteaduri ja vanemökonomistina. Töö oli omapärane, aga noore geograafi jaoks kõigiti hariv. Seoses silotegemise
vaatluste ja lüpsifarmide külastamisega sai käidud Antslas, Rannus,
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Keilas, Savikotil, Väimelas, Luunjas, Sootagal, Heimtalis, Moostes,
Jänedal, Kurtnas, Olustveres, Ausis, Uusnas. Pärast visa võitlust
linnavõimudega sai Kaljo elu esimese päris oma korteri – ahjuküttega kööktoa Tartus Näituse tänaval.

Töö ja tegevus Tallinnas
Väidetavalt käis noor spetsialist Kaljo Laas töökohta otsimas Tallinnas plaanikomitees ja statistikavalitsuses, kuid tulutult. Olles ajalehe kaudu saanud teada aspirantuurist TA Majanduse Instituudis,
käis ta Tallinnas V. Tarmisto ja J. Sepa juures täiendavat infot saamas ja tal näkkas. Algas sisseastumiseksamiteks valmistumine, järgnesid edukad eksamid ning aspirantuuri uks oligi valla.
Aspirandina tuli käia saksa ja inglise keele ning filosoofia loengutel, tänu millele kujunes uus laiem tutvuskond. Majanduse instituudis Estonia pst 7 teisel korrusel oldi ühes toas H. Paalbergi,
L. Pedaku ja O. Lugusega. Aspirantuuri lõppedes asus K. Laas tööle nooremteadurina, toanaabriteks A. Tamre, S. Straž ja V. Kaufmann, hiljem lisandus V. Tarmisto. Majanduse instituudi periood
oli edukas: noorteadur hakkas pidama loenguid tööjõu ja demograafia probleemidest, ühingu „Teadus“ liikmena organiseeriti talle
tasulisi esinemisi paljudesse kohtadesse. Eriti suurejoonelised olevat olnud rajoonide aktiivipäevade konverentsid, kus sai esineda
koos J. Sepa, O. Luguse ja E. Vitsuriga.
Alustanud Majanduse Instituudis 1960. aastal aspirandina, valis
K. Laas oma uurimuse teemaks demograafia, mis ei olnud sel ajal
Eestis eriti populaarne valdkond. Kandidaadiväitekirja „Muutused
ENSV rahvastiku paiknemises ja asulastikus“ kaitses ta 1965. aastal
Tartu ülikoolis ning geograafiakandidaadi teaduskraad sai kinnituse
1966.a Laasi kandidaaditöö käsitleb ajavahemikku 1934–1962 ning
võrdlusmaterjalina on kasutatud Läti, Leedu ja Leningradi oblasti
ning Balti majandusrajooni andmeid. Enne väitekirja kaitsmist oli
tal ilmunud viis teemakohast artiklit, neist kaks EGS-i aastaraamatus. Väärib märkimist, et Laasi kandidaaditöö juhendajaks oli
tunnustatud Moskva demograaf professor Boris Urlanis ning see avas
teadlaseteed alustanule edaspidi mitmeid kasulikke uksi teadusilmas.
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Peagi sai K. Laas instituudi vanemteaduriks (1969), kellena töötas
kuni aastani 1982. Pole kahtlust, et see oli tema teadusliku loometegevuse kõrgaeg. Ta jäi truuks algselt valitud rahvastiku temaatikale, millele lisandusid sektori lepinguliste töödega seotud asulastiku, tootlike jõudude paigutuse, regionaalarengu jmt. probleemid.
Kaljo ise on olulise töötähisena märkinud rahvastikuprognooside
koostamist arvutil alates 1968. aastast enam kui kümnekonna aasta
jooksul. Tol ajal oli ta selles valdkonnas kahtlemata tunnustatud tegija. Nõukogude perioodil võttis K. Laas osa NSV Liidu Teaduste
Akadeemia teadusnõukogu „Demograafia ja tööjõud” (1987–90) ning
Euroopa Rahvastiku Uurimise Assotsiatsiooni (1989–99) tööst.

Kaljo riigiametnikuna töölaua taga.

Järgnesid tööaastad NSVL Tööinstituudi Eesti filiaalis (1982–89)
osakonnajuhataja ametikohal. Sel ajal oli Laasi teaduskirjutiste
põhiteemaks arusaadavalt tööjõuproblemaatika, kuid endiselt ilmus
ka töid demograafia vallast. Sel ajal sugenes tal lähem läbikäimine
Eesti noorema põlvkonna demograafide A. Kuddo, K. Katuse ja
T. Mängeliga. Aastail 1989–94 töötas K. Laas Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tööstuse planeerimise kateedris (aastast
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1990 dotsendina), pidades loenguid rahvamajanduse planeerimisest,
regionaalökonoomikast ja hiljem ka demograafiast.
Mõned aastad oli tema töökohaks Sotsiaalministeerium (1993–96),
kus ta oli turvalisuse osakonna peaspetsialist ja projektijuht. Töövaldkonnaks said vanurid ja lasterikkad pered, tuli tutvuda paljude
hoolde- ja lastekodudega. Lisaks ammu omandatud kõrgharidusele
täiendas ta ennast Taanis gerontoloogia alal (1994). Kui Kaljo Laasi
töö ministeeriumis lõppes, leidis ta 1997. aasta sügisel uue töökoha
Statistikaameti rahvaloenduse osakonnas. Sealne töö pakkus talle
huvi ja rakendust kuni pensionile jäämiseni. 2000.a. rahvaloenduse
kui tähtsa üldrahvaliku üritusega tegelemine oli Kaljo põhitöö ning
see jäi ka tema viimaseks tööks ametnikuna. Loendusandmete
analüüsi tulemusena valmis Laasil ligi poolesaja leheküljeline üllitis
„Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel“ (2003). Rahvaloenduse
küsimustiku ja tabulatsioonide väljatöötamise teadlaste ning ekspertide töörühma juhtimist on Kaljo ise hinnanud oluliseks tähiseks
oma töömehe teel. Riigiametnikuna võttis ta osa pere- ja lastepoliitika valitsuskomisjoni tööst (1999). Ta on oluliseks pidanud ka
kuulumist kahe rahvastikuministri teadusnõukogusse.

Looming – laiahaardeline igas mõttes
Nõukogude Eestis 1960–1980ndail aastail oli Kaljo Laas ainuke nö
klassikaline demograaf, kes tegeles rahvastikuteaduse põhiküsimuste – sündimuse, suremuse ja rände – uurimisega igakülgselt. Demograaf Laasi teadustegevuse üheks üldistavaks tööks on raamat
„Rahvastikuprotsessidest Eestis“ (1978). Selles leiavad rohkete kirjandusallikate ja rikkaliku statistilise materjali kaasabil põhjalikku
käsitlemist olulisemad rahvastikuprotsessid (sündimus, suremus, linnastumine) ning seda kaugest minevikust kaasajani, samuti võrdluses lähiriikide Läti, Leedu ja Venemaaga. Kokkuvõttes teeb autor
järelduse, et „Eesti NSV on jõudnud sellisesse demograafilise arengu faasi, kus toimub aeglane põlvkondade vaheldumine, mida iseloomustab suhteliselt kõrge keskmine eluiga ja küllaltki madal
loomulik iive“.
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Demograafia asjatundjana teab autor väita, et tänapäeva Eesti lähemate aastate tööturg oleneb lisaks rahvastikule ka elatustasemest,
atraktiivsetest töökohtadest ja palgast. Avamus, et hõive kasvab
tänu ärkamisaja arvukale põlvkonnale, oleks õige siis, kui meie rahvastikuarvestus oleks usaldusväärne ja Eesti piirid suletud. Statistikaameti rahvaloenduse sektori peaspetsialistina koostas Kaljo Laas
pikema ülevaate „Muulased Eestis“ (2002), milles käsitles Eesti
muulasi rahvastikuteaduse ja rahvastikugeograafia aspektist. Ta oli
rahulolematu, et muulaste asumist Eestisse käsitletakse sageli lihtsustatud skeemi kohaselt. Ühelt poolt vaadeldakse seda vennaliku
abina Eesti majanduse taastamisel ja kultuuri arendamisel, teisalt
aga üksnes Eesti koloniseerimisena venestamise eesmärgil. Tegelikkus on aga palju mitmekesisem, oli tema isiklik arvamus. Seega tuleks muulased jaotada Eestisse sisserännanuiks ja siin sündinuiks,
samuti saab eristada Eesti kodanikke ja teiste riikide või määratlemata kodakondsusega isikuid. Vastavalt sellele tuleks muulastesse
ka suhtuda ning integratsiooni- ja kultuuripoliitikat rakendada.
Eesti strateegist kirjutades on Laas veendunud, et selle väljatöötamisse on otstarbekas kaasata Eesti teadlaskond koos kolmanda sektoriga. Ainult pikaajalised plaanid võivad vältida uutest koalitsioonilepingutest tulenevaid lühiajalisi prioriteete. Strateegiad peaksid
hõlmama nelja valdkonda: looduskeskkond, eestlased (eesti keelt
rääkivad eestimaalased), materiaalne kultuur ja rahvustraditsioonid.
Tõstatanud küsimuse – mida saaks ette võtta vananemise aeglustamiseks ja eestlaste arvukuse suurendamiseks – oli Kaljo Laasil
varuks seitse ettepanekut. Muuhulgas pidas ta vajalikuks, et eesti
keelt valdavad noored jääksid siia tööle või tuleksid pärast õpinguid
kodumaale tagasi; soodustada haritud noorte spetsialistide ja oskustööliste Eestisse toomist; aidata keskealistel ja vanematel säilitada
tervislikku eluviisi ja motivatsioon töötada pensionieas. Kaljo kui
geograafi ja rahvastikuteadlase poolt kõlas omas ajas uudsena ettepanek uurida võimalusi eesti peredesse kriisipiirkondadest orbude
toomiseks, et panna neid õppima eestikeelsetes koolides.
Kirjutises „Eesti inimvara nõuab arendamist ja hoidmist“ (2013)
mõtiskleb autor, et Eesti rahvastiku püramiidi auke, mis on tingitud
erinevate aastate sündide tasemest ning välismigratsioonist, aitaks
muuhulgas tasandada sihipäraselt reguleeritud välisränne. Kõne alla
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võiksid tulla ka pagulased. Kokkuvõtteks on optimistlik lootus, „et
suudame oma keele ja kultuuri säilitada ka siis, kui elanike arv
langeb alla miljoni ning eestlaste arv sealhulgas vaid kaheksasada
tuhat. Meile on oluline iga siin elav inimene kodakondsusele ja
rahvusele vaatamata“.
Aegade ja võimu muutudes Kaljo Laasi ajakirjanduslik ampluaa teisenes ja laienes, sest aktuaalseks said teistsugused probleemid.
Lühidalt ja üldistatult öeldes: kirjaaineks said ennetustöö sotsiaalhoolduses, pensionärina elamine, eestlaste väljasuremise problemaatika, lasterikkad pered, maakonniti erinev elu Eestis ja paljupalju muud päevakohast.

Seltsielust ühte- ja teistpidi
Tõe huvides tuleb seltsielu jagada kaheks: esiteks osalus nende seltside tegevuses, kus toimusid sisulised arutelud, peeti ettekandekoosolekuid, koostati uurimistöid jmt; teiseks seltsielu kui ajaviitevorm ja lõbus meelelahutus. Kalju puhul oli tegemist mõlemaga. Ta
oli nõukogude ajal aktiivselt tegev ühingus „Teadus“, pidades loenguid ning koostades abimaterjale lektoritele.
Parimas meheeas sai Laasist mitmete ühiskondlike organistsioonide
liht- ja ka juhtorganite liige: ta oli aastaid Teadlaste Maja volinik,
nõukogu liige ja diskussioonikomisjoni esimees; pikaaegne EGS-i
liige; aastast 1998 Eesti Kodu-uurimise Seltsi aseesimees ja külatoimkonna juht. Lektorina oli K. Laas oodatud paljudes Eestimaa
paikades, kus ta pidas kodu-uurijatele ettekandeid ja vestlusi paikkondade (talu, mõis, küla, kihelkond) uurimisest, külade ja valdade
rahvastikust eri perioodidel ja muudel teemadel.
Iseäranis palju aega pühendas ta kodu-uurimise seltsile pärast pensionile minemist. Ta võttis meeleldi osa seltsi paikkondlike õppuste
korraldamisest ning esines nendel ka ise. Tema oluline panus uuema aja kodu-uurimisliikumisse on väga vajaliku metoodilise käsiraamatu “Kodu-uurija teejuht” koostamine ja trükkitoimetamine
2009. aastal. K. Laas oli sage osaline Eesti Looduseuurijate Seltsi ja
Looduskaitse Seltsi suvistel ringsõitudel ning Kodukandi üritustel.
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Osaledes Pensionäride Ühenduste Liidu tegevuses, pidas ta seal
hariva ettekande rahvastikuteabe aktuaalsusest ja andmete hankimise teedest. Viimases rõhutas ta, et rahvaloenduse eesmärgiks
2011. aastal ei saa olla elanike arvu selgitamine, rahvaloendus ei
anna uut, senisest oluliselt täpsemat elanike arvu haldusüksustes,
asulates või riigis tervikuna. See peab tulema rahvastikuregistrist.
Kuid loendus võimaldab täpsustada ja korrigeerida registris olevaid
andmeid. See seisukoht ei olnud sugugi levinud ega üldtunnustatud,
vaid pigem vastupidi. Kaljo Laas julges välja öelda mõtteid, mis ei
leidnud siis üldist poolehoidu. Kaljo on tunnistanud: kuigi ma
püüdsin oma kaaslaste hulgas silma paista, ei ühinenud ma komsomoli ega parteiga. Samal ajal oli mul nii komnoorte kui ka parteilaste hulgas palju häid sõpru.
Majanduse Instituudi aegsed kolleegid meenutavad, et seltskonnaüritustel oli Kaljo tuntud kui „rõõmus ja roosa“ alatine osaline.
Nõukogude aja iseloomuliku seltskonnaürituse näitena olgu toodud
Laia tänava maja allkorrusel 1984.a toimunud Keldrikonverents,
mille registreerimislehel kuulub Kaljole väärikas 3. koht. Samas on
ta oma hobi kohta omakäeliselt kirjutanud: „ei ole leidnud“ ning
lemmiktoiduks märkinud „kama“. Jääb veel lisada, et instituudi
noorem rahvas kutsus teda sõbralikult Laasi-poisiks ning see hellitusnimi saatis teda elu lõpuni. Küllap vist tänu tema nooruslikule
olekule hoolimata east.
Minu isiklik mälupilt esimese tööpäeva algusest 1976. aasta veebruaris TA Majanduse Instituudis on üsna emotsionaalne. Otsene
ülemus regionaalökonoomika sektoris, vanemteadur Kaljo Laas tervitas veidi kohmetut uustulnukat muheda naeratusega ja viis kohemaid tutvuma suure ja keeruka majaga, mis ulatus Estonia puiesteelt tollasele Lenini (nüüdsele Rävala) puiesteele. Kiirel kõnnakul
kulgesime lugematuid, nii mulle tundus, koridore ja treppe mööda
TA raamatukokku kui sihtkohta. Sinna ta mind armutult maha jättis,
öeldes lühidalt: tagasitee leiad ise. Ausalt öeldes, lihtne see ei olnud, aga töökabineti kolme ees ootava härraga ma üles leidsin.
Mentorina, kui nii võib tituleerida, ei olnud Kaljo ülemäära hoolitsev, vaid pigem käitus põhimõttel: viskame vette ja vaatame, kas
ujub välja.
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Reisid Eestimaal ja mujal
Kaljo Laas on hämmastava põhjalikkusega talletanud huvitavaid mälestusi Eesti suuremate ja väiksemate kohtade külastustest ja seda
lapsepõlvest kuni viimase ajani. Mõistagi algasid rännakud lapsena
lähemas kodukandis, seejärel Tartu ja selle ümbrus, laiemalt LõunaEesti ning edaspidi ikka kaugemale ja kaugemale. Alguses toimusid
sõidud koos vanemate, hiljem pereliikmete, kooli- ja töökaaslaste
ning teiste seltsilistega. Allpool valikuliselt ja kohendatult Kaljo
isiklikke, minavormis mälestusi eri perioodidest ja sündmustest.
Emaga käisin suvel lähedal Kukemetsas mustikal ja seenel, isaga
Kukemetsas ja ka mujal metsatööl. Üks varasemaid mälestusi on veel
enne kooli suvine väljasõit isaga Kukulinna Saadjärve äärde vähile.
Kuni Tartu kooli asumiseni käisime suvel regulaarselt Äksis ja Varal
surnuaiapühadel, kus surnuaia taga järve ääres peeti ka piknikku,
toidupoolisest kaasas keedetud munad, kohupiim, korp, saiad. Lastele
osteti limonaadi või kalja. Meeles on esimene Tartus käik, mis oli
enne sõda. Mindi loomulikult hobusega, aga veidi enne Raadi mõisat
linna minejad peatati, kuna mööda sõitis president Päts.
Üheks huvitavaks ettevõtmiseks oli isaga veskil ning Kobratu ja
Tabivere laadal käimine. Ei mäleta, mida me sealt ostsime, ilmselt
põrsaid ning Kobratu laadalt osteti mulle suur rosinapoiss. Nigula
veskil käimistest on meeles, et.oli huvitav vaadata, kuidas rukkist,
nisust ja odrast erinevat jahu ja tangu jahvatati.
1946.a suvel, seega siis 14-aastase poisiklutina, kõndis Kaljo Vedult jala Tartusse laulupeole. Kaljo põhikooli- ja ka ülikooli aastaid
segasid nii mõnelgi korral haigushood, kui tuli kodus kosuda või
olla sanatooriumis. Hädadest hoolimata tutvus ta kõikjal, vähemalt
jalgsikäigu ulatuses, ümbruskonna looduse ja vaatamisväärsustega.
Kaljo kirjalikes mälestustes hakkab silma, kuivõrd ta rõhutab erinevaid esmakogemusi: esimene järv Saadjärv, esimene linn Tartu,
esimene vein, esimene pilk merele Russalka juures, esimene baarikülastus (Dunkri baar Tallinnas).
Eestist välja õnnestus Kaljol esimest korda reisida teise kursuse
tudengina kui koos kursusekaaslasega käidi tutvumas Valdai kõrgustiku ja Seligeri järvega. Sinna ja tagasi sõideti rongiga. Aasta

329

hiljem sai teoks lahtise veoautoga sõit Karjalasse. Elu jooksul on
tema reisid ulatunud idas Baikalini, läänes Londonini, lõunas
Dušanbe ja Milaanoni.

Kaljo puhke- ja mõtisklushetk looduses.

Peab märkima, et igal pool, kuhu rännuteed tulevast või noort geograafi ka ei viinud, paelus kõik uus tema tähelepanu. Olid need siis
kirikud ja surnuaiad, palgiparved ja laevad, vähipüük, laadad ja veskid, suurlinn Leningrad, Kuressaare loss, Norra allikad jmt kuni
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rebasefarmi ja traktorijaamani välja, loodusobjektidest rääkimata.
Kuigi tundmatud ei ole talle ka jalgsi- ega paadimatkad Pärnu jõel,
on enim reisikilomeetreid mõõdetud siiski neljarattalistes sõidukites.
Mitmete seltside (EGS, ELUS, ELKS), kodu-uurimise komisjoni ja
Tallinna Teadlaste Maja korraldusel on Kaljol risti-rästi läbi käidud
kogu Eestimaa. Lisaks arvukad töösõidud ning geograafide õppetöö
raames toimunud suve- ja menetluspraktikad huvitavates paikades.
Pea võimatu on leida aastat, mil geograaf Kaljo Laas poleks teinud
ühte või enamasti mitut sõitu – töist või puhkusehõngulist, perega
või muude seltsilistega – kusagile Eestimaa kanti. Imetlusväärne on
Laasi statistikalembus, mida tõendab aastaid peetud täppisarvestus
kohtade üle, kus ta väljaspool kodu on ööbinud (nimistus 102 kohta
esimese ööbimise aastaarvuga). Selgub, et varaseim ööbimine on
olnud Tartus (1939) ja viimane Rakveres (2010).

Kaljo iseloom ja hobid
Tütar Anu meenutab
Isa oli põhimõttekindel ja lõpuni aus inimene, ka siis kui see talle
kasulik ei olnud. Teadlasena oli ta põhjalik, täpne ning kohusetundlik. Ei surunud oma arvamust peale, vaid toetas oma lähedasi ka siis
kui nad soovisid oma valikutele kindlaks jääda. Tema huvialadeks
oli fotograafia, reisimine-matkamine, ajalugu. Üks tema südamelähedane tegevus oli aiandus ja suvekodu rajamine Lohusalu lähedal Tornimäele, kus ta veetis kõik oma suved alates 1970. aastast.
Poeg Tõnu kirjutab isast
Isa kõige iseloomulikumad jooned olid ausus, täpsus ja kord (kõik
asjad pidi olema täpselt õiges kohas), planeerimine (tal oli kindel
päeva-, nädala-, kuu- ja aastaplaan olulisematest eesmärkidest). Ta
armastas reisida, külastada teatrit ja kontserte, mille kohta pidas
põhjalikku päevikut. Üks tema hobidest oli teatri- ja kontserdikavade
kogumine. Teadlasena vaatas ta elule kui analüüsi- või süstematiseerimisülesandele. Kõike, mida ta avastas, oli vaja talletada, et selle
põhjal teha järeldusi. Tema foto- ja käsikirjade kogu on aukartustäratav. Inimesena oli isa sõbralik, emotsioone endale hoidev, aga suhtlemisaldis ja ümbritseva vastu uudishimulik.
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Ülelaua kolleeg Andrus Majanduse Instituudi ajast mäletab
Ta oli pisut maamehelik, muhe, seltskondlik kamraad. Kõrvu on
jäänud tema omapärane naerupugin, kui juttu oli mingitest krutskitest või pikantsetest seikadest seltskonnas. Kaljo oli paljukordne
kodu-uurijate piirkondlike kokkutulekute osaline. Pärast seltsi taasasutamist 1990. aastal sai temast agar seltsielus osaleja. Ta komplekteeris seltsi külatoimkonna ja korraldas selle tööd. Iseäranis palju
aega pühendas ta seltsile pärast pensionile jäämist.
Majanduse Instituudi toanaaber Elvi arvab
Kaljo oli töökas ja sihikindel, korraarmastaja, mõneti lausa punktuaalne (tööpäeva algus ja lõpp, lõunapausid); pealtnäha alati rahulik – ei mäleta, et oleks kunagi häält tõstnud; sektori koosolekutel
oli tal alati midagi öelda; vabaaja seltsimelus kaasategev, lõbus ja
aktiivne (seda ka tantsupõrandal). Lühidalt, ta oli vahva ja tegus
vanem kolleeg. Tänini suudan meenutada Kaljo veidi õõtsuvat
kõnnakut ja muhedat näoilmet.
Sektorikaaslane Hilja Majanduse Instituudi päevilt
Kaljo Laasi iseloomustas ühelt poolt töökus, täpsus, korrektsus, isegi tööalane pedantsus, ning teiselt poolt seltskondlikkus. Seltskonna
keskpunkt olla ta just ei tahtnud, aga seltsielust pidas vägagi lugu.
Ise suur naljahammas ei olnud, aga teiste naljade puhul kihistas
meeleldi kaasa. Ja igasuguste ettevõtmiste puhul oli ta alati kambas.
Kunagine kaasametnik Aino statistikaametis tunnistab
Kaljo Laas oli seltskonnas huvitav vestluskaaslane, kes avanes pikkamisi; tantsupõrandal oli kergejalgne. Ta on meeles kui oma mõtetes kulgev lokkispäine vanahärra.
Meenutuste rubriigi lõpetuseks on ainulaadne võimalus tutvustada
Kaljo poolt iseendale koostatud iseloomustust. Olgu öeldud, et alljärgnev on pelk märksõnaline loetelu koos mõnede lisandustega. Niisiis, Kaljo Laas on endale iseloomulikeks pidanud järgmisi omadusi:
ootamine (ema-isa, abikaasa, külalised);
kärsitus (kõik ja kohe ära teha, tulemused kiiresti teada saada);
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tähtsustamine (püüd oma tegemisi ja saavutusi alati näidata);
võrdlemine (koolis, teaduses, seltskonnas);
nostalgia (huvi ajaloo ja endisaegade elu-olu vastu, noorusaja
meenutused);
konservatiivsus (ettevaatus uute algatuste, tehniliste uuenduste
suhtes).
Kaljo on tunnistanud: olen noorest peale tegelnud enesekasvatusega, minu kujund ei ole kujunenud passiivselt, olen sellele ise
kaasa aidanud.
Kaljo Laasi pärand sisaldab üksikasjaliku ülevaate tema raamatu-,
teatri-, muusika- ja kinoelamustest. Huvi juturaamatute vastu tekkis
kodus lapsena ning lugemise sai ta selgeks juba enne kooli. Lugemiseks sai kasutada ka aega lehmakarjas käies. Kui lapseea lugemismaterjaliks olid tavapärased lasteraamatud, siis kooliaegset lugemist mõjutas ka selleaegne poliitiline olukord. Hiljem on talle huvi pakkunud R. Rohu. K. Ristikivi ja A. Mälgu romaanid. Viimati
loetutest on Kaljo meenutamist väärivateks pidanud „Paavst Johanna“, „Maailma mõõtmine“, A. Tolstoi ja I. Turgenevi jutustusi.
Kaljo Laas oli läbi aastate väga usin teatrikülastaja, seejuures niiöelda kõigetarbija – ta on vaadanud-kuulanud nii sõnalavastusi,
oopereid-operette kui ka ballette. Laas ei olnud ükskõikne ka kujutava kunsti suhtes – nii külastas ta regulaarselt eesti kunsti aastanäitusi Tallinna kunstihoones, viimasel kümnendil ka paljusid ateljeesid, Kunstimuuseumi ja KUMU. Kinoelamused algasid rändkino
vaatamisega poisipõlves Vedul. Tallinnas elades oli tema eesmärgiks vaadata kõiki Eesti filme ja seda on ta usinasti ka teinud.

Kokkuvõtteks
Aastatega Kaljo tegutsemishoog tasahilju rauges. Kui kevadel 2009
tema e-posti sõnum teatas, et „loen käsikirja (kodu-uurija käsiraamatu – ES), käin Tallinna Teadlaste Maja üritustel ning olen käinud
ka Pühajärvel suusatamas“, siis aasta hiljem tuli teade, et süda
hakkas streikima. Samas oli ka tõdemus: „Olen rõõmus, et sain
enne seda oma ea kohta lahedat elu nautida. Käisin kaks nädalat en-
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ne haigestumist kodukandis Vedul õde ja vennapoega külastamas
ning nädal enne oli vägev saun sõbra juures koos õllega. Eks nüüd
tuleb põhiliselt arvuti ja teleka juures oma aega jagada. Kui üle ei
pinguta, siis saan kevadel jälle aiatöödes kaasa lüüa.“ Aasta pärast
saabus lühisõnum: tunnen rõõmu kevade saabumise puhul, saab ehk
rohkem väljas viibida ja mõne aja pärast ka aiamaale minna.
Kaljo Laasi pärandis on must-valgel kirjas: „Ma olen õnnelik ning
rahul aja ja kohaga, kuhu sündisin ja kus olen elanud“.

Elvi Sepp

Kaljo Laasi olulisemaid trükitöid
Kaljo Laas oli usin ja ladusa väljendusviisiga kirjamees, kelle akadeemilise töö periood kestis ligi 30 aastat. Teadustoodang on rikkalik ja mitmekesine: käsikirjalised tööd, raamatud, artiklid kogumikes ja aastaraamatutes, rotaprindi väljaanded ning kaastööd ajalehtedele. Jättes kõrvale arvukad konverentside teesid, on Laasi
teaduslikke publikatsioone julgelt üle 100. Mõistetavalt olid paljud
nõukogude aja tööd venekeelsed ning ilmusid ka väljaspool Eesti
NSV-d (Moskvas, Permis, Vilniuses, Sverdlovskis, Kiievis). EGS-i
aastaraamatutes on ajavahemikul 1962–1998 Laasi sulest ilmunud
kümmekond artiklit, mille teemaks rahvastiku paiknemine, vananemine, ränded ning tööjõu koosseis ja kasutamine. Artikleid rahvastiku ja asulastiku kohta kirjutas ta kodu-uurimiskogumikesse
1970ndatest alates.
Artikleid ajalehtedes ja ajakirjades on Kaljo Laasi sulest ilmunud
alates 1964. aastast ning seda järgneva poolsajandi jooksul pidevalt.
Ja neid kirjutisi on ühtekokku rohkem kui 150. Loendada ajakirju ja
ajalehti, mille kaastööliseks Laas on olnud, läheks ilmselgelt liiale,
aga see valik on äärmiselt mitmekesine. Algust tegi ta juba nõukogude ajal, kui ilmusid artiklid ajakirjades „Nõukogude Naine“,
„Tehnika ja tootmine“, „Aja Pulss“, „Küsimused ja vastused“,
„Eesti Loodus“ jt. Tol ajal leidsid kajastamist sellised teemad nagu
„Abielu ja perekond muutuvas maailmas“, „Rahvastik ja sotsiaal-
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majanduslik planeerimine“, „Kuidas rühmitada tallinlasi“, „Tootlike jõudude paigutusest uuel viisaastakul“ jne. K. Laasi kirjutisi
leidub ka mitmetes teatmeteostes (Nõukogude Eesti, ENE, A ja O,
Taskuteatmik) ja kalendrites.
Kui nõukogude aegsed teadusartiklid käsitlesid valdavalt rahvastiku
ja tööjõu probleeme arenenud sotsialismi tingimustes, tööjõu
mobiilsuse juhtimist jmt, siis võimu vahetudes vajusid sotsiaalismiaegsed teemad unustuse hõlma. Vastavalt töökoha spetsiifikale
muutus ka K. Laasi publikatsioonide temaatika. Lõpetanud ametnikutöö, sai Laasist usin ajalehtede kirjasaatja, arvamuslugude teemavalik on mitmekülgne ja ajakajaline. Võib öelda, et Laasi lugusid
võis leida enamikust kesk- ja maakondlikest ajalehtedest, aga ka
mitmetest kitsamale lugejaskonnale suunatud väljaannetest nagu
„Videvik“, „Õpetajate Leht“, „Maaleht“.
Kaljo Laasi igihaljale ja kõigekülgsele demograafia ning tööjõu
problemaatikale lisandub hiljem sotsiaaltemaatika (vanurite mured,
seenioride loometegevus, vanaduspõlv kodus jmt), seejärel rahvaloenduse küsimused ning viimaks üldisemad Eesti arengut puudutavad lood: rahvuskeskne või pragmaatiline majanduspoliitika, küla
areng, keele ja kultuuri tulevik, eestluse säilitamine, reformaatorid
ja alalhoidlikud jpm. Teemad varieeruvad, ulatudes seinast seina,
aga kõige kohta on Laasil oma arvamus, mida ta julgelt avaldab ja
põhjendab. Kaljo ise on oma loometegvuse kohta arvanud: minu
edu on saavutatud sule ja pastakaga.

Raamatud ja teised üksikväljaanded
Vedu. Mõlgutusi minevikust ja tänaseni. Tallinn, 2016, 28 lk.
Kodu-uurija teejuht. [koostaja Kaljo Laas; toimetaja Lembit
Jaanits]. Tallinn, 2009, 215 lk.
Vedu küla läbi aegade ja inimeste. Tallinn, 2006, 69 lk.
Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel. Statistikaamet. Tallinn,
2003, 55 lk.
Demograafia. Loengu abimaterjal. TTÜ juhtimise ja planeerimise
kateeder. 1992, 52 lk.
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hinnang. Ühing "Teadus". Tallinn, 1989, 31 lk.
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Tallinn, 1986.
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Artiklid
Leibkonna elamistingimused. Eesti Statistika, 2003, 3, 5–7.
Eesti elanikkonna vananemine. – EGSi aastaraamat, 31. k., 1998,
109–118.
Tabelmeetodi kasutamisest rahvastiku komplekssel uurimisel. –
EGSi aastaraamat. 29. k., 1995, 71–85.
Eesti linnastumine. – Akadeemia. 1992, 9, 1896–1916.
Rahvastiku ränded Eestis. – EGSi aastaraamat, 22. k., 1987, 81–97.
Rahvastiku taastootmine Eesti NSV-s ning tööjõud. – I. Raig
(koost.). Tööjõu kasutamise probleeme Eesti NSV-s. 1986, 25–43.
Inimene maal. – Maaelu. Maa sotsiaalse arengu probleeme Eestis.
1985, 5–9.
Territorial Mobility of Population (On the background of socioeconomic spatial systems). – Estonia. Nature, Man, Economy.
1984, 115–123.
Особенности демографического развития Эстонской ССР и их
влияние на совершенствование сети расселения. – Известия АН
СССР, сер. Географическая. 1984, 3, 70–78.
Rahvastik. – Kohtla-Järve rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 18.-21. augustini 1983. 1983, 83–87.

336

Расстановка и использование кадров со специальным и
профессионально-техническим образованием. – Труды
Таллинского политехнического института, 1982, 523, 65–77.
О социально-экономических предпосылках возпроизводства
населения в городе и деревне. – Известия АН ЭССР, сер.
Общественные науки. 1980, 4, 247–256.
Tööjõu koosseisust ja kasutamisest Eesti NSV-s. – EGSi
aastaraamat 1977. 1978, 129–144.
Sotsialismimaade demograafide konverents Liblices. – Eesti NSV
Ta toimetised. Ühiskonnateadused. 1977, 3, 289–292.
Linna rahvastiku ja tööjõu prognoosist. Ehitus ja arhitektuur, 1977,
1, 2–5.
Tööjõu liikumist saab paremini suunata. – Tehnika ja Tootmine.
1977, 10, 519–521.
On Forecasting the distribution of the population. – Estonia.
Regional Studies. 1976, 149–154.
Rahvastiku prognoosimise metodoloogolisi probleeme. – Eesti
NSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1976, 3, 230–235.
Rahvastik. – Rapla rajoonis. Artiklite kogumik. 1976, 58–65.
Rahvastiku paiknemine ja selle muutumise suunad Eesti NSV-s. –
EGSi aastaraamat 1974. 1976, 164–178.
Vedu. – Eesti loodus 1976, 6, 401–403.
Kuidas rühmitada tallinlasi. – Eesti Loodus. 1975, 10, 569–570.
Asustuse rekonstrueerimise demograafilisi aspekte. – EGSi aastaraamat 1971/1972. 1974, 153–162.
Tootmisgeograafia silmapaistev arendaja (V. Tarmistost). – Majandusteadus ja rahvamajandus. Aastaraamat 1971/72. 1974, 245–247.
Sündimuse langusest Tallinnas käesoleva sajandi esimese kolmandiku lõpul. – Eesti NSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1974,
1, 56–63.
Demograafiaalastest uurimustest ja uurijate paigutusest Eesti NSVs. – Eesti NSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1974, 414–416.
Linnarahvastik tootlike jõudude arendamise ja paigutamise probleemides. – Eesti NSV rahvamajanduse arendamise territoriaalseid
probleeme. 1973, 59–81, 189–191, 213–215.

337

Demographic aspects of urbanization. – Man and environment.
1973, 38–41.
Linnastumise demograafilised aspektid. Ehitus ja arhitektuur, 1972,
1, 8–10.
Urbanization as the main factor in modern population geography of
the Estonian S.S.R. – Estonia. Geographical Studies. Tallinn, 1972,
115–122.
Raali kasutamisest asula elanike arvu prognoosimisel. – Majandusteadus ja rahvamajandus. Aastaraamat 1969/70. 1971, 111–113.
Tööjõuprobleeme Eesti NSV linnades ja alevites. – Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised, seeria B, 1971, 33, 35–43.
Demograafia arengust ja uurimisprobleemidest Nõukogude Liidus.
(Märkmeid teaduslikelt nõupidamistelt.) – Eesti NSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1969, 3, 277–279.
Eesti NSV rahvastik möödunud seitseaastakul. – Majandusteadus ja
rahvamajandus. Aastaraamat 1966. 1967, 232–236.
Mittelinnaliste asustatud kohtade klassifitseerimisest Eesti NSV-s. –
Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused. 1965, 1, 30–36.
Rahvastiku paiknemisest Nõukogude Eestis. – EGSi aastaraamat
1963. 1964, 167–180.
Rahvastiku paiknemisest kodanlikus Eestis 1934–1940. – EGSi
aastaraamat 1962. 1963, 123–139.

Arvo Järvet
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GEOGRAAFIDE SUUR SÕBER
Valve Kirsipuu
5. III 1933 – 20. IX 2017

Esimene kohtumine Valvega
See juhtus 1. juunil 1972. Oli minu 3. kursuse õppepraktika
esimene päev. Kuna olin 2. kursuse kursusetöö kirjutanud maailmakaubandusest ja 3. kursuse oma Saksa DV väliskaubandusest, sai
minu praktika kohaks ENSV TA Majanduse Instituudi majanduslike sidemete sektor. Juba esimesel praktikapäeval viis toonane
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sektorijuhataja Laine Tulp mu „ülevaatamiseks“ instituudi teadussekretäri Valve Kirsipuu ette. Vaevalt et mina sellest ettenäitamiskäigust talle meelde jäin, sest igasuguseid praktikante käis neil
aegadel Majanduse Instituudist päris palju läbi, nii majanduse õppijaid
TRÜ-st, TPI-st ja EPA-st, kuid ka majandusgeograafe. Minule on see
esimene kohtumine aga selgelt mällu jäänud, vahest küll valikuliselt ‒
Valve oli väga kihvt noor neiu.

*

*

*

Valve Elu elu lugu
Valve Kirsipuu, neiupõlvenimega Elu (enne 1930. aastate keskpaiga
nimede eestistamist ja "uuendamist" Ello), sündis 5. märtsil 1933
Tallinnas. 1958. aastal lõpetas ta kiitusega Tallinna Polütehnilise
Instituudi Majandusteaduskonna. Pärast kaheaastast kohustuslikku
"tootvat" tööd samal aastal loodud ja hiljem Hans Pöögelmani nime
saanud elektrotehnikatehases tuli Valve Majanduse Instituuti sihiga
astuda aspirantuuri. Tema sihtaspirantuuri aeg möödus Moskvas NSV
Liidu TA Majandusmatemaatika Keskinstituudis, mis oli tuntud ja
teatud oma suhteliselt vaba mõttelaadi poolest. 1965. aastal kaitses ta
Tallinnas ENSV TA ühiskonnateaduste osakonna nõukogu ees
edukalt väitekirja "Majandusküberneetilised meetodid ettevõttesiseses
planeerimises" ja talle omistati majanduskandidaadi kraad.
Kes teab, milliseks oleks kujunenud Valve teadlaskarjäär, kui 1966.
aastal poleks ootamatult surnud toonane Majanduse Instituudi
direktor Richard Antons. Direktoriks nihutati senine teadusdirektor
Arno Köörna ja teadussekretärist Kalju Habichtist sai teadusdirektor. Vabaks jäänud teadussekretäri kohale edutati 33-aastane Valve
Kirsipuu. Sellesse ametisse jäi ta tervelt 20 aastaks. Temast sai hiilgav
teadusorganisaator. Muide, ta oli üks väheseid, kui mitte ainus toonase
TA instituutide teadussekretäridest, kes ei kuulunud NLKP-sse.
Kahtlemata tuli järjest suureneva teadussekretäri töökoormuse juures (1980. aastatel ületas instituudi töötajate arv 200 piiri) paratamatult omaenda teadustööst loobuda. Valvest sai 1970. aastate teisel poolel ka Majanduse Instituudi juurde moodustatud kaitsmisnõukogu liige ja selle suure töökoormusega sekretär. See oli nõuko-
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gu, kus paaril erialal oli võimalik kaitsta ka doktorikraadi. Sellise
õigusega nõukogusid polnud toonases NSV Liidus majandusteaduse osas sugugi palju. Kõik see laiendas oluliselt tema suhtlusringi
juba väljapoole Eestit.
Valve paistis silma ka sellega, et pani kõrva taha (täpsemalt erakordselt ilusas ja kõigile loetavas käekirjas märkmetena kirja) kõik, mida
ta luges ja kuulis ‒ ta kogus teadmisi. Seda kõike kasutas ta oskuslikult ära oma esinemistes ja loengutes, muuhulgas oli ta aastatel
1979‒92 oma põhitöö kõrvalt Eesti Majandusjuhtide Instituudi dotsent. Kõik see oli ühtlasi eelduseks ja taustaks tema juba 1965. aastal
alanud edukale raadio majanduskommentaatori ja saatejuhi karjäärile.
Just see viis ta Eesti iseseisvuse taastamisel suurde poliitikasse.

*

*

*

Hea haldjas
1970. aastate lõpp ja 80. aastate algus oli minu põlvkonna jaoks eriline aeg. Eelkõige Majanduse Instituudi noorte teadurite eestvedamisel ja domineerimisel moodustati Eesti kõiki majanduse vallas
tegutsevaid teadusasutusi hõlmav Noorte Majandusteadlaste Klubi,
millega Valve ka kohe haakus. Enamgi, temast sai hea haldjas, et
mitte öelda, hoolitsev ema, sellele ühendusele. Samast ajast pärineb
ka minu tihe suhtlus Valvega. 1980. aastal kaitsesin ma majanduskandidaadi kraadi. Kuna tegin seda ilma aspirantuurita nooremteaduri
töö kõrvalt, pääsesin ma paljudest tülikatest ja tobedatest formaalsustest. Mõni neist osutus aga hädavajalikuks. Pärast kaitsmist selgus
nimelt, et mind poleks tohtinud ühe pisikese formaalsuse täitmata
jätmise pärast üldse kaitsmisele lubada. Kuidas Valve selle probleemi
minu kasuks lahendas, seda ma täpselt ei teagi. Igatahes läks kõik
ladusalt ja vähem kui aasta pärast kaitsmist sai minust vanemteadur.
Selline asjade kiire käik polnud toonastes TA instituutides sugugi
tavapärane, küll aga kujunes see noorte kraadi kaitsnud meeste ja
naiste puhul Majanduse Instituudis pigem reegliks ja seda suuresti
just tänu Valve eestkostele.

*

*

*
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Muutuste tuules
1984. aastal loobus Vello Tarmisto Majanduse Instituudi direktori
kohast. Tema asemele tuli Rein Otsason. Valve ja uue direktori
vahelised suhted ei klappinud ja ta taandus teadussekretäri ametist
vanemteaduriks Arno Köörna poolt juhitud teadusökonoomika sektorisse. See oli juba uute tuulte ja kiirete muutuste aeg, millega
Valve kohe kaasa läks. Kui 26. septembril 1987 ilmus toonases
Tartu linnalehes Edasi Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja
Mikk Titma nimede all artikkel "Ettepanek: kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele", hakati instituuti survestama sellele ideele
vastu astuma, st vastuartikleid kirjutama. Nii läks ka minuga, ainult
et see nõudmine andis vastupidise tulemuse ‒ kirjutasime koos
Valve ja Sulev Mäeltsemehega, kes oli toona instituudis sotsiaalse
infrastruktuuri ja regionaalökonoomika sektori juhataja, hoopiski
toetusartikli nn vabariikliku isemajandamise ideele (Arvamus. II. ‒
Edasi, 21. okt 1987). See oli ennekuulmatu avalik vastuhakk instituudi juhtkonnale. Mingeid negatiivseid tagajärgi see meie jaoks
siiski kaasa ei toonud. Pole välistatud, et toonane instituudi juhtkond hingas pärast seda vastuhakku hoopis kergendatult. 1988.
aastal moodustati Teaduste Akadeemia süsteemis Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut, mille teadussekretäriks kutsuti Valve
Kirsipuu.

*

*

*

Valve ja Eesti Geograafia Selts
EGS-i liige oli Valve 1972. aastast. Vaevalt et keegi pidi teda "ära
rääkima". Pigem oli see enesest mõistetav, kui arvestada, et EGS oli
töö korralduselt tänu oma presidendi Vello Tarmistole Majanduse
Instituudi hõlma all ja seltsi liikmeid oli toona Majanduse Instituudis oma paarikümne jagu. Valve osales vägagi aktiivselt kõikvõimalikel EGS-i üritustel. Tema eriliseks kutsumuseks said aga
seltsi suvised ekskursioonid, kus ta oli peaaegu et alaline osaline,
sealjuures pikka aega koos oma noorema poja Mardiga. Pole sugugi
välistatud, et nendel ekskursioonidel osalejate "edetabelis" kuulub
talle osavõtukordadelt esikoht. Kaasa lõi ta ka seltsi viimasel suvi-
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sel ekskursioonil 2017. aasta augustis, mis kulges põhiosas mööda
Rail Balticu kavandatavat trassi Lätti välja. Keegi ei osanud siis
aimatagi, et Valvele on elupäevi jäänud veel veidi rohkem kui kuu
jagu.

EGSi suveekskursioonil 2017. aasta augustis Lelle raudteejaama juures
arutelu Eesti läänepoolmiku praeguse ja tuleviku rongiliikluse teemal.

Tosin aastat suures poliitikas
20. augustil 1991 oli Eesti taastanud oma riikliku iseseisvuse. Lähenesid 1992. aasta Riigikogu valimised. Peaaegu kõik toonased valimisliidud (erakonnana läks siis valimistele üksnes ERSP) noolisid
Valvet kui tõenäolist häältemagnetit. Ja nad ei eksinud ‒ Valve
kogus Lääne-Tallinnas 9051 häält ehk peaaegu kahe isikumandaadi
jagu hääli. Valiku oli ta teinud Mõõdukate valimisliidu kasuks, mille tuumikuks olid sotsid ja Maa-Keskerakond. Kuna Mõõdukatest
sai uue valitsusliidu üks osapooltest ‒ Valve tõi neile erakonnatuna
seejuures iga viienda hääle ‒, sai temast VII Riigikogus rahanduskomisjoni juht. Sel ajal oli see ülimalt koormav ja vastutusrikas töö,
mis taandus uute maksu- ja eelarveseaduste väljatöötamisele, lisaks
veel riigieelarve vedamisele Riigikogus. Selleski osas puudus Eestis
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igasugune varasem kogemus, kui arvestada, et 1992. aasta riigieelarve võeti vastu alles sama aasta augustis (sic!), see on veidi
enne Riigikogu valimisi.
Aastad 1992‒95, s.o VII Riigikogu aeg, oli aeg, kus Riigikogus ei
jäänud valitsuse poolt esitatud eelnõudest suurt midagi järele. See
oli aeg, kui seadusi kirjutati Riigikogus. Rahanduskomisjonis vedas
seda tandem Valve Kirsipuu ‒ Heiki Kranich. Majandusteadlaste
jaoks oli see omamoodi kuldaeg. Tollal oli Riigikogus tänases mõttes kaheksa majandusdoktori kraadiga liiget: Valve Kirsipuu, Tiit
Made, Uno Mereste, Ivar Raig, Raoul Üksvärav ja mina, asendusliikmetena lühemat aega veel Jaan Leetsar ja Ilmar Pärtelpoeg.
Lisaks veel sellised arvestatavad tegijad majanduse vallas nagu
Endel Eero, Liina Tõnisson ja Heido Vitsur. Hilisematel aegadel
pole midagi sellist ette näidata.
1994. aastal oli Valve Reformierakonna üks loojaid ja 1995. aasta
Riigikogu valimistel ka vastse erakonna üks "vapioravaid". Reformierakond oli tema esimene ja ka viimane erakond. Siis lauldi
"Yellow Submarine´i" viisil "Meil on Kallas, meil on Kirsipuu".
1995. ja 1999. aasta Riigikogu valimistel kogus ta vastavalt 4035 ja
3556 valijahäält.
Kahtlemata oli Valve oma põhjalikkusega suuremaid töörügajaid
Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisus. Viimases võttis ta erilise põhjalikkusega tööd Euroopa Liidu asjade komisjonis ‒ ta mõistis väga
selgelt, et Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine on Eesti jaoks eluküsimus. Alati iseloomustas teda äärmine otsekohesus, ei mingit
keerutamist.
*

*

*

Reisimine polnud sugugi Valve ainus kirg. Lisaks sellele veel
kunstikogumine, ujumine ja luule ‒ eriti Betti Alver ‒, varasematel
aastatel ka koorilaul.
*

*

*

Valve Kirsipuu suri 20. septembril 2017 Korfu saarel. Selleski oli
midagi sümboolset ‒ vähemalt geograafilist.

Kalev Kukk
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TEENEKAS MULLAUURIJA
Rein Kask
16. XI 1926 – 17. XI 2017

Möödunud aasta 17. novembril 92. eluaasta esimesel päeval lahkus
igavikuteele Eesti mullastiku, mullageograafia ja põllumajandusmaa kauaaegne uurija põllumajandusdoktor Rein Kask. Ta töötas
tudengiajast alates muldade uurimisel esialgu TA Põllumajanduse
instituudis ning 1956. aastast Sakus asunud Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Instituudis, kus ta juhatas mullauurimise osakonda
1960. aastast kuni selle likvideerimiseni 1990. aastate keskpaigas.
Ta kasvatas üles terve põlvkonna noori mullauurijaid, olles aastakümneid meie muldade ja põllumajandusmaa uurimise eestvedaja.
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Lapsepõlv ja kooliaastad
Seoses Rein Kase elulooga on vaja täpsustada tema sünniaastat.
Seda on Reinu poeg Indrek selgitanud järgmiselt: „Reinu elukäik
sisaldas ka mõningaid vähemtuntud seikasid, mis olid tingitud pöördelistest ajaloolistest sündmustest, millega tuli silmitsi seista. Okupatsioonid ja mobiliseerimised teise maailmasõja ajal tingisid olukorra, kus normaalse elu jätkamiseks pärast sõda, tuli oma sünniaega dokumentides muuta nii, et see ei tekitaks võõras võimus asjatuid küsimusi. Sellest tulenevalt ei ole Reinu tegelik sünniaasta
mitte 1928 nagu paljud teavad, vaid 1926.“ 1944.a suvel mobiliseeriti ta saksa sõjaväkke, aga ta oli ainult õppustel ning lahingutesse ei jõudnud.

kodutalu

Rein Kase lapsepõlvekodu Tartu talu Läänemaal Liivi mõisa lähedal.
1930. aastate topokaardil on meierei leppemärgiga tähistatud koorejaam
ning Liivi küla ümbruses on näha palju tuulikuid.

Rein Kask sündis oma vanemate Klaara ja Pauli teise lapsena 16.
novembril 1926. aastal Tallinnas. Esimesed eluaastad möödusid tal
Tartumaal (praegu Jõgeva maakond) Kudina vallas Rahivere külas,
kus pere tegeles talupidamisega. 1930. aastal kolis perekond
Läänemaale Kullamaa valda Liivi külla, kus mõisa lähedal rajati
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Tartu talu ning peeti koorejaama. Rein oli tegus poiss ning koos
vanema õe Aime ja noorema venna Peetriga võttis ta osa paljudest
talutöödest.

Tartu talu elumaja 1973. aastal.

Kooliteed alustas Rein 1934. aastal Liivi algkooli 1. klassis. Esimene aasta tuli käia mitme kilomeetri kaugusel Ense külas.
Järgmisel sügisel sai valmis Liivi mõisa viinavabrikust ümber
ehitatud uus koolimaja, mis jäi päris kodu lähedale. Pärast kooli
lõpetamist 1941. aastal, jätkas Rein edasiõppimist Haapsalu külje
all Uuemõisa põllumajandustehnikumis, mille ta lõpetas 1945.
aastal nooremagronoomina. Samal aastal astus Rein Tartu ülikooli
põllumajanduse teaduskonda. On jäänud vähe neid, kes said põllumajandusliku kõrghariduse veel Tartu ülikoolis, st enne Eesti
Põllumajanduse Akadeemia asutamist 1951. aastal.
Juba üliõpilasena (1947. aastal) alustas Rein tööd laborandina
tolleaegses TA Põllumajanduse Instituudis. See oli Reinu esimene
töökoht ning seal tekkis prof Osvald Halliku juhendamisel tal
kirglik huvi mullauurimise vastu kogu eluks. Algusest peale tööle
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asudes osales R. Kask mullastiku kaardistamisel: 1947. aastal Abja
ja Karksi kandis, järgmisel aastal Riisipere ja Nissi ümbruses ning
1949. aastal Vooremaal. Neid töid tehti Eesti ühe tuntuima mullateadlase Alfred Lillema juhtimisel. Tudengite kaasamine muldade
kaardistamisele oli elust endast tingitud vajadus, sest diplomeeritud
mullastiku uurijaid oli väga vähe. Pärast massilist kolhooside
loomist 1949. aastal muutus mullastiku suuremõõtkavaline kaardistamine igapäevaseks mullauurijate tegevuseks. Sellega kaasnes
ärksamate TÜ põllumajandusteaduskonna lõpetanute tööleasumine
mullastiku uurimisel.

Pikaaajaline teadlastee
Pärast ülikooli lõpetamist 1950. aastal, sai Rein Kask nooremteaduri töökoha tudengiajast tuttavas põllumajanduse instituudis.
Tema uurimisteemaks sai muldade erosioon ja erodeeritud muldade
levik. 1956. aastal kaitses ta põllumajanduskandidaadi väitekirja
rakenduslikult väga olulise tööga “Mulla vee-erosioonist Eesti
NSV-s ja selle vastu võitlemise võimalikest võtetest”. Reinu kandidaaditöö oli mahukas uurimus, milles autor andis ülevaate mulla
vee-erosiooni avaldumisest, eristas mulla erodeerituse ja pealeuhtumise astmed ning juurutas nende eristamise mooduse mullastiku uurimise praktikasse, mille üheks üldistuseks oli muldade
vee-erosiooni kaart. Laiema tähendusega põllumajandus- ja maastikuteaduse jaoks oli Reinu kandidaadiväitekirjas ja pärast selle
kaitsmist avaldatud artiklites toodud käsitlus erodeeritud ja
deluviaalmuldade seotusest reljeefiga. Teadlastee esimese etapi
uuringutele tuginedes oli Rein üks NSV Liidu muldade erosiooni
kaardi ja monograafia autoritest ning Eesti mullastiku suuremõõtkavalisele kaardistamisele alusepanijatest.
1956. aastal korraldati põllumajanduslike uurimisinstituutide süsteem kogu nõukogudemaal ümber ning Jõgeva Sordiaretusjaama,
TA Taimekasvatuse Instituudi ning Maaparanduse ja Sookultuuri
Instituudi baasil asutati Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse
Teadusliku Uurimise Instituut asukohaga Sakus. Rein töötas uues
instituudis alguses vanemteadurina, 1960. aastast alates mullauurimise osakonna juhatajana ja seda järjest 28 aastat. Pärast
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mitmeid struktuurimuudatusi ja ümberkorraldusi oli ta veel ametis
instituudi mullauurimise sektori juhataja, juhtivteaduri ning
vanemteadurina. Pensionile siirdus Rein alles 2001. aastal, kuid
sellega tema erialane töö ei lõppenud.

Õpetaja ja õpilane – Alfred Lillema ja Rein Kask 1955. aastal mullaprofiile analüüsimas.

Saku periood kujunes Rein Kase teadlaseteel väga viljakaks. Oma
pika karjääri jooksul tegi ta uurimusi muldade süstemaatika ja
diagnostika, geneesi, evolutsiooni ja erosiooni, mullaviljakuse ja kaitse, maa hindamise, põllumaa kasutamise ning mullastiku kaardistamise kohta. 1950. lõpuaastatel kerkis NSV Liidus üles maa
(muldade) hindamise teema. Eestis kujunes see asutustevahelisena
alustatud töö peagi Saku instituudi mullauurimise osakonna tööks,
kus tooniandvaks oli Rein Kask. 1973. aastal kaitses Rein V. Dokutšajevi nim. Mullainstituudis Moskvas doktoriväitekirja muldade
boniteerimise vallas, olles selles osas teedrajavaks kogu Nõukogude
Liidus. Aja jooksul koostöö üleliidulise koordineeriva keskusega
(V. Dokutšajevi nim Mullainstituut) ja NSV Liidu lääneregiooni
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liiduvabariikide (Läti, Leedu ja Valgevene) kolleegidega süvenes.
Ta oli Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia (VASHNIL)
Lääneosakonna maaviljeluse, mullateaduse ja agrokeemia sektsiooni liige ning aseesimees.

Rein Kase koostatud on Eesti põllumajandusmaa hindamismetoodika ja -hindamistabelid. Ta oli üheks NSV Liidu mullastikukaardi
autoriks ning koostas ka Eesti muldade süstemaatilise nimestiku.
Suur oli tema panus Eesti muldade korese hindamisel ja muldade
diagnostiliste tunnuste määratlemisel. Teda köitsid klassitikatsioonid ja 1998. aastal avaldas ta töö “Eesti mullad ingliskeelses
väljenduses ja FAO-UNESCO klassifikatsioonis”, mida sageli
tsiteeritakse tänini.

Rein ja mullageograafia
Rein Kase uuringud andsid olulist lisa ka mullageograafia alal, mis
on olnud Eesti geograafiale tunnuslik 20. sajandil tervikuna. Ta oli
aktiivne Eesti Geograafia Seltsi liige, avaldades sisukaid uurimuslikke artikleid meie seltsi väljaannetes – esimene neist kuuskümmend aastat tagasi 1957.a aastaraamatus ja viimane mõni aasta
tagasi aastaraamatu 39. köites. Rein oli paljude teatmeteostes ja
entsüklopeediates ilmunud mullageograafia artiklite autor ja retsensent, samuti oli ta Saku instituudi mullauurimisalaste teadustööde kogumike põhiline koostaja ja toimetaja. Kultuurmaastike
uurijate jaoks on oluline R. Kase monograafia „Eesti NSV maafond
ja selle põllumajanduslik kvaliteet“ (1975), eriti selles toodud paiknemisest sõltuvalt mullastikust.
Eesti mullastiku valdkonnad piiritles A. Lillema esmakordselt
1949. aastal. Esimest valdkondade skeemi täiendas Lillema ise
mitmel korral. Lillema skeemi Kagu-Eesti osas täiendas või muutis
L. Reintam (1958). Mõningal määral R. Kask korrigeeris Lillema
skeemi pärast täiendavaid uuringuid (1969). Korrigeerimine seisnes
põhiliselt mullastiku valdkondade ja allvaldkondade piiride täpsustamises, mis tugines mullastiku kaardistamisel saadud täiendavatele
andmetele. Täiendavaks mullastiku allvaldkonnaks, mis Rein
võrreldes Lillema rajoneerimise skeemiga eristas, oli Võrtsjärve

350

madalikule jääv Ulila-Meleski soostunud ja soomuldade allvaldkond
(skeemil tähistatud VIe). Täiendavalt hindas R. Kask Lillema skeemi
paikapidavust tulenevalt kultuurmaa levikust, püstitades hüpoteesi, et
rajoneerimisüksus peab olema siseselt enam-vähem ühesugune mitte
ainult mullastikuliselt, vaid ka põllumajanduse tootmistingimuste
poolest. Selle kinnituseks täiendas ta rajoneerimisüksuste andmeid ja
kirjeldust kultuurmaa näitajatega. R. Kase enda sõnul tuleb korrigeeritud rajoneerimisskeemi siiski vaadelda kui Lillema skeemi
täiendatud ja täpsustatud varianti, mis tugineb üldjoontes samadele
põhimõtetele. Seda kinnitas Rein ise, kes pidas end A. Lillema õpilaseks.
Kõik Eesti mullauurijad, aga ka maastikuteadlased-geograafid mäletavad aastatepikkust vastasseisu Reinu ja akadeemik Loit Reintami
vahel, mis tipnes erinevas lähenemises muldade geneesile ja
diagnoostikale. Reintam reastas Eesti automorfsed mullad järgmiselt:
rendsiinad – tüüpilised pruunmullad (ka leostunud mullad) –
lessiveerunud pruunmullad (leetjad mullad) – pseudoleetunud mullad
(näivleetunud mullad) – leetunud mullad. Rein Kask väitis, et
pseudoleetunud ehk näivleetunud muldade eristamine on seotud
metoodiliste vigadega nende uurimisel. Selliste omadustega muldi
tema arvates looduses ei kohta. Rein Kase arvates pole Eestis ka
pruunmuldi, mitte selles tähenduses nagu neid maailmas tuntakse.
Eks vastuse sellele annavad edasised uuringud.

Väsimatu töömees
Rein Kask oli väsimatu uurija,, kelle sulest on ilmunud kümmekond
raamatut, palju erialaseid artikleid nii tolleaegse Saku instituudi kui
ka teistes kogumikes, NSV Liidu juhtivates mullauurimise väljaannetes, samuti mitmetes põllumajanduslikes ajakirjades, ajalehtedes ja erialastes bülletäänides, lisaks neile õppevahendid (õpikud) ja
juhendid muldade uurimiseks ja põllumajandusmaa hindamiseks.
R. Kask oli Saku instituudi mullauurimise teadustööde kogumike
koostaja ja toimetaja. Ta on uurinud Eesti mullastiku uurimise
ajalugu, muldade süstemaatikat ja diagnostikat ning geneesi seoses
mullastiku kaardistamise metoodika väljatöötamisega. Põhjalikud
olid tema uuringud muldade erosiooni, mullaviljakuse ja -kaitse,

351

põllumajandusmaa hindamise ja kasutamise kohta. R. Kask oli
nõudlik ja täpsust armastav oma erialasse kiindunud teadlane, kes
pidas oluliseks faktidele ja loogilisele arutlusele tuginevat uurimuspõhimõtet.

Tööasju arutamas Saku instituudi mullauurimise osakonnas. Vasakult Rein
Kask, Karl Veber, Alo Heinsalu, Erkki-Gennadi Hannolainen ja Enno Reppo.

Rein Kase kirjatööd ja esinemised paistsid silma põhjalikkuse
poolest ning tema tööde rohketesse tulemustesse süvenemine võtab
veel aega. Ta on avaldanud üle 300 erialase publikatsiooni. Neist
olulisim on monograafia „Eesti Mullad“ (1996), mis kujutab endast
laiahaardelist teaduslikku ülevaadet Eesti muldadest ning on ühtlasi
põhjalik kokkuvõte tema elutööst. Monograafias antakse ülevaade
Eesti muldade kujunemisest ja süstemaatikast, tuuakse meie muldade võimalikud arengusuunad ning vaadeldakse erinimelisi muldi
maaviljeluses. Pikaajalise ja põhjaliku Eesti muldade uurimise eest
valiti Rein Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliikmeks (2006)
ja talle omistati 1999. aastal seltsi elutööpreemia.
Rein Kask on kirjutanud oma monograafias „Eesti mullad” (1996)
lõpetuseks lõigu, milles kajastub tagasivaade enda elutööle Eesti
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muldade uurimisel: „Lugupeetud lugeja, kui sa oled sulgenud
käesoleva raamatu, küsi endalt, kus on sinu juured? Mõtle seosele
muld – taim – inimene – kodu. Kui Sa oled tüdinenud faktide
keelest, tuleta meelde oma esiisade tarkust, poeetide värsse, meenuta laulukaare all kõlanud helisid. Ainult nii võid jõuda muldade
igakülgse tundmiseni.”
Rein Kase juured olid tugevasti kinnitunud Eesti mulda!

Arvo Järvet ja Anto Raukas

Meenutusi Saku instituudist ja Dr Rein Kasest1
Viis aastat ülikooliaega sai läbi ja tuli teha valik, mida teha edasi.
Ega väljaspool õpetajatööd võimalusi eriti ei olnud ja seetõttu
polnud muud võimalust kui otsustada Saku instituudi kasuks. Tõsi,
olin olnud seal ka eelnevalt korra praktikal. Minu loodusgeograafia
eriala diplomitöö käsitles erosioonilise tekkega pinnavorme. Saku
instituudi mullauurimise osakonna juhataja Rein Kase kandidaaditöö oli kaitstud Eesti muldade vee-erosiooni valdkonnast 25 aastat
varem. Sellelt pinnalt tekkis side, hiljem vastava ametkonna tellimus töökohale, suunamine ülikoolist. Nii need asjad tol ajal
käisid.
Instituut vajas põlvkondade vahetust. Kaheksakümnendate alguseks
olid paljud teadlased juba küpse töömeheeas, väitekirjad olid
enamikul kaitstud. Jäi mulje, et üks põlvkond on justkui puudu.
Mullauurimise osakond ei olnud selles mõttes erand. Eelmine
täiendus oli enne mind tulnud 14 aastat tagasi.
Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut
nagu see oma täisnimes kõlas, oli põllumajandusinstituut. Seega
1

Töötasin Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse teadusliku Uurimise Instituudis nooremteaduri ja vanemteadurina aastatel 1981–1992. Põllumajanduskandidaadi väitekirja kaitsesin 1989. aastal Minskis. Nende
mälestuste kirjapanekul on kasutatud tolleaegsete kolleegide meenutusi.
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pidid siia tööle tulema eelkõige EPA haridusega inimesed, mis ka
igati loogiline. Ehk seetõttu vaadati Tartu Ülikoolist tulnute peale
kui mitte päris „omadele“. Mullauurimise osakonna juhataja doktor
Rein Kasele ei olnud see probleem. Ta toetas oma kolleege/õpilasi
igati, oli lugupidav, heatahtlik ja palju vabadust andev. Dr Kask
jääb meelde nn vana kooli mehena, seda nii inimese kui teadlasena.
Teadlasena oli doktor Kases kirge. Mullateadus haaras teda juba
ülikooliajal ja sellega tegeles ta elu lõpuni. Vaid mõned aastat
tagasi (2014) pani ta kokku mahuka materjali, mille saatis
õiguskantsleri ametkonnale. Kirg oma tõde kaitsta ja selle eest
võidelda oli aukartustäratav, ehk veidi hirmutavgi. Paradoks oli, et
muidu tasakaalukas inimene süttis, kui kõne alla tulid mulla
geneesiga seotud küsimused. See, et mullateaduse „gigantide
heitluses“ oli ta suuresti üksi, vaid süvendas tema kirge ja andis
jõudu edasiseks võitluseks. Kas mullad olid tõesti „pruunid“ või
ainult „pruunika varjundiga“? Kas toimus läbiuhtumine või ainete
akumuleerimine?
Rein kirjutas palju, teadustööde nimekirjas on mitusada kirjutist.
Nagu arvutiajastule eelneval ajal kombeks, kirjutas ta käsikirja
hariliku pliiatsiga paberile, mis siis hiljem trükimasinal ümber
löödi. Tihti möödusid nii päevad, õhtud kui ka nädalavahetused
kabinetis kirjatööd tehes. Võiks öelda, et dr Kase elu motoks
sobinuks „visadus viib sihile“.
Viibisime palju koos välitöödel. Valdavalt askeetlikes tingimustes
kogu töönädala kõikjal üle Eesti. Moonakott oli seejuures alati
ürituse juhi poolt kokku pandud nii, et kõigile jätkuks. Selle käigus
sai tehtud lugematu arv kaeveid. Kaevete tegemisel tegutses ta ise,
laskmata ainult noorematel füüsilist tööd teha. Võib öelda, et teda
valdas ootusärevus, mida maapõu seekord suudab pakkuda. Profiili
kirjeldamine ei olnud ainult rutiinne tegevus, vaid süvenemine
nüanssidesse, millegi uue avastamise ootus. Pakun, et kirjeldasime
sel moel kõikjal üle Eesti erinevate maastikutüüpide lõikes nivelleerituna üle 50 mullatransekti (kateeni) suure hulga kaevetega. See
materjal sai ka minu kandidaaditöö aluseks.
Väljaspool tööd mängis Rein Kask igal nädalal instituudis korraldatud maleturniiril. Kindlasti oli temast paremaid mängijaid, kuid
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kaasaegsete meenutust mööda meeldis talle mängujärgne analüüs.
Nagu teadlasele kohane. Üks tema mängupartner meenutas Rein
Kase ütlust: „Kõik su hädad algasid siis, kui sa andsid ära etturi!“
Midagi, ka etturit, ei tohi niisama ära anda. Eelöeldu ning visadus ja
kirglikkus jäävad meenutama doktor Rein Kaske.

Alo Heinsalu
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GEOGRAAFIDE VÕRGUSTIKUHOIDJA
Rein Ahas
10. XII 1966 – 18. II 2018

Veebruarikuine traditsiooniline Tartu suusamaraton jäi viimaseks
Tartu Ülikooli inimgeograafia professorile Rein Ahasele. Ootamatu
terviserike katkestas poolel maal suusasõidu. Sümboolselt võib
ütelda, et pool teadlasteest jäi sellega samuti käimata.
Rein kasvas üles Tartumaal Järvseljal. See on Eesti metsameeste
praktikabaas ja sinna suunatud vanemad kasvatasid Reinust tõelise
looduslapse, kel oli õrn hing ja kalduvus luuletamisele. Ta ei olnud
küll traditsiooniline looduse tundja, kes teadis kõiki linde ja loomi –
pigem oli ta laiemate seoste otsija. Ilmselt sai Rein üsna varakult
aru, et näiteks metsade liigiline mitmekesisus ja inimühiskonna
heaolu on omavahel tihedalt seotud. Sinna lisandus veel peretuttava
ja suure Soome-sõbra Jaan Eilarti vaimustus looduse ja kultuuri
ühtsusest. Kõik see taust vormis Reinust esialgu eelkõige looduskaitsja. 1980. aastate lõpus juhtis ta Tartu Üliõpilaste Loodus-
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kaitseringi. Sealt saadud kogemusepagasiga edendas ta metsateemat
Eesti Rohelises Liikumises ning osales metsapoliitika kujundamise
aruteludes vastloodud keskkonnaministeeriumi tasandil.
Akadeemilises maailmas kujunes Reinu esimeseks tõsiseks
uurimisteemaks fenoloogia. Just kodusest Järvseljast kaasasaadud
loodustunnetus viis ta globaalsete fenoloogiliste üldistuste juurde.
Tema organiseerimisvõimekus oli suur ja nii korraldas Rein suurte
fenoloogiliste andmekogude kättesaamise Venemaalt. Nende vaatluste põhjal ilmunud kaks artiklit, kus Rein oli oluline kaasautor, on
muutunud selle teadusharu klassikaks, millest ühte (ajakirjas Global
Change Biology 2006. aastal) on viidatud üle 1000 korra.
Rein oli püsimatu natuur ning nii oli talle omane teeradu vahetada.
Pärast doktoritöö kaitsmist fenoloogias 1999. aastal hakkas teda üha
enam ja enam huvitama inimeste igapäevaste liikumisteede kindlakstegemine ning selles sisalduvate mustrite analüüs. Sellist lähenemist võimaldas mobiiltelefonide üha laiem levik kogu maailmas.
Rein oli üks esimesi teadlasi maailmas, kes jõudis seisukohale, et
mobiiltelefonidega saab suurepäraselt selgitada ja lahendada erinevaid ruumis samaaegselt toimuvaid inimühiskonna protsesse ning
sel moel neid praktikas mõjutada. Sellises rakenduslikus aspektis
avaldus Reinu ettevõtmise unikaalsus, mis pole eelkõige baasuuringuid ülistavale Eesti teadusele eriti omane. Olulist osa mängis
seejuures Reinu teema edus Eesti suhteline väiksus, ühiskonna
noorus ja liberaalne õigusruum, mis võimaldas hankida ja töödelda
mobiilsidega kaasnevaid suuri andmemahtusid, mis vanemates
demokraatiates osutunuks isiku privaatsusest lähtudes võimatuks.
Reinul arenes välja oma rahvusvaheline töögrupp ja koos paljude
nimekate välismaiste kaasautoritega jõudis ta avaldada kümneid
paljutsiteeritud artikleid maailma juhtivates geograafiaajakirjades,
kus ta arendas edasi oma mobiilpositsioneerimise metoodikat, mis
pälvis suurt huvi kõikjal maailmas. Reinu juhtimisel korraldatud
Mobile Tartu (esimest korda aastal 2008) on kujunenud oma
teadusvaldkonna üks innovatiivsemaid ja hea renomeega teaduskonverentse maailmas. Kahjuks peab 2018. aasta konverentsi
pidama juba Reinu mälestuskonverentsina.
Rein jääb ka Eesti ruumilise planeerimise ajalukku planeerimiskonverentside algatajana, millest kujunes selle üpris killustunud
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valdkonna ühendav jõud. Rein oli veendunud, et planeerimist ei
õnnestu ühelgi distsipliinil, olgu selleks siis arhitektuur, geograafia
või inseneeria, monopoliseerida ja enda omaks kuulutada. Õige
lähenemine sünnib kontekstist sõltuvalt paljude erialainimeste ja
kogukondade koostöös. Rein suhtus ettevaatlikkusega planeerimise
ja laiemalt poliitikaga kaasnevasse populismi. Tema pooldas pigem
rahulikku, metoodilist ja sõltumatut lähenemist, mis arvestas
inimeste huvidega ja keskkonnaväärtustega nii pikemas kui lühemas perspektiivis. Tema rahulikust tarkusest ja autoriteedist on
tänapäevaste ruumiotsuste kohati hüsteeriliseks muutuvas diskussioonis suur puudus.

Rein Ahas koos Harry Timmermansi ja Soora Rasouli ning töögrupi kolleegidega mobiilsuslaborist Tartu Raekoja ees 2013. aasta maikuus.

Reinule oli omane mitmekülgsus ja lai silmaring. Kõik teaduslikud
uuringud olid tema jaoks erinevates aspektides väärtuslikud. Need
pidid endas aga kandma maailmateaduse jaoks uusi aspekte. Selle
mõtteviisi ehedaks näiteks on Reinu kaasautorsuses üheks viimaseks teadustööks jäänud artikkel Edgar Kantist (ajakirjas Journal of
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Historical Geography), mehest, kellel oli samuti globaalne haare ja
laiaulatuslik sidemete võrgustik. Veelgi enam, rida aastaid elas
inimgeograafia professor Rein koos perega Hurda tänava korteris,
kus sõja ajal oli Tartu ülikooli rektorina elanud Eesti esimene
majandusgeograafia professor Kant. Nii on põimunud Eesti kahe
nimeka geograafi eluteed.
Reinu näol on Eesti, Põhjamaade ja maailma geograafia kaotanud
visionääri ja võrgustikuhoidja. Seda kõike peavad nüüd jätkama
tema õpilased ja kolleegid.

Reinu surmapaigas tõuseb Tartu suusamaratoni rada mäe otsa. Ilja Kala
1970. aastatel kogutud andmeile tuginedes on selle mäe nimi Metsamägi.
Geograafide jaoks on see nüüd ja edaspidi aga Reinumägi.

Heikki Kalle, Taavi Pae ja Erki Tammiksaar

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

GEOGRAAFIASÜNDMUSI AASTAL 2017
Kuidas looduspõhised lahendused inimeste elu
terviklikumaks aitavad muuta?
Konverentsist „Looduspõhised lahendused:
innovatsioon igapäevaseks“,
24.–26. oktoobril 2017 Tallinnas
Maailm on vastakuti mitmete katsumustega, mis on seotud kliimamuutuse, jätkusuutmatu linnastumise ja loodusliku mitmekesisuse
vähenemisega, samuti looduskatastroofide riski suurenemisega. Üks
võimalus olukorda leevendada peitub ökosüsteemide ja nende teenuste uurimises ning oskuslikus haldamises ja kasutamises. Siinkohal saame ökosüsteemide oskusliku kasutamise all kõnelda
looduspõhiste lahenduste rakendamisest. Looduspõhised lahendused (inglise keeles Nature-based Solutions – NBS) pakuvad võimalusi lahendada või leevendada ühiskonna probleeme nagu näiteks
kliimamuutused, veega varustamine ja toiduga kindlustamine,
tervishoid jm. läbi looduse jätkusuutliku haldamise ja kasutuse.
Üheks näiteks on rohekatused ja -seinad, mis aitavad mõnes maailma piirkonnas hoida kuumadel päevadel hoonetes sisetemperatuuri
madalamal, koguda sajuvett, vähendada õhu saastatust ja tõsta
inimeste heaolu, suurendades samal ajal liigirikkust. Ka liigilise
mitmekesisuse hoidmine teepervedel, looduslähedase haljastuse
kujundamine uuselamurajoonides või mesitarude paigutamine
linnaparkidesse on looduspõhiste lahenduste kasutamine.
24.–26. oktoobril 2017. aastal toimus Tallinnas Eesti Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumise konverents „Looduspõhised lahendused:
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innovatsioon igapäevaseks“ (Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use (NBS 2017)). Tegu oli 2017. aasta ühe olulisema keskkonnakonverentsiga Euroopas, kus osalejaid oli enam kui
400 ning mis tõi kokku juhtivad teadlased ja poliitikakujundajad,
eksperdid ja ettevõtjad ka väljastpoolt Euroopast ning võimaldas
jagada oma kogemusi, kuidas looduspõhist innovatsiooni ja ökoinnovatiivseid tehnoloogiaid saab mitmetel elualadel kasutada.
Konverents oli oluline samm looduspõhiste lahenduste populaariseerimisel ja andis olulise sisendi Euroopa Komisjoni ja teiste
seotud organisatsioonide (sh ülikoolide) edasistesse tegevustesse.
Konverentsi avas Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler, kes toonitas, et looduspõhiste lahenduste edukaks kasutamiseks on vaja
head koostööd ja teadmiste levitamist. „Loodus on algne nutikas ja
jätkusuutlik süsteem. Me saame selle miljonite aastate jooksul
arenenud protsessidest palju õppida,“ sõnas Kiisler oma kõne lõpus.
Konverents oli korraldatud Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna
Ülikooli koostöös, mida toetas omakorda konverentsi juhtkomitee
ja programmi nõukogu. Projekt oli rahastatud Euroopa Liidu
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020,
lepingu number 769003 alusel. Täpsem info, ettekannete lühitutvustused ning mitmete ettekannete videoülesvõtted on leitavad
aadressil https://nbs2017.eu/.
Konverents keskendus viiele peamisele teemale: (1) sini-rohetaristu
nutikates linnades; (2) integreeritud veemajandus looduslike
süsteemidega; (3) IKT kui looduspõhiseid lahendusi ja ökosüsteeme
toetav tööriist; (4) ökoloogiline taastamine ökoinnovatsiooni abil; (5)
looduspõhised lahendused ringmajanduses. Saagu allolevalt mõned
neist teemadest pisut avatud ning juurde toodud ka põgusad näiteid,
kuidas üks või teine teema Eestit puudutab. Lähtuvalt sellest, et
ligikaudu 73% Euroopa elanikest elab linnades ja see osakaal kasvab,
on vaja järjest enam mõelda jätkusuutlikule linnastumisele ning
seetõttu mitme konverentsiteema ettekannetes sellest lähtuti.
Sini-rohetaristu nutikates linnades
Ennekõike olid selle sessiooni ettekanded seotud linnade planeeringutega – kas mingi valdkonna lõikes (näiteks transpordivõrgu,
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rohealade või veemajanduse planeering) või linnaruumi terviklikuks planeerimiseks. Tutvustati ka erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, mida saab kasutada linna planeerimisel
ning sini-rohetaristu projektide paremaks hindamiseks, haldamiseks
ja jälgimiseks. Mitme välisesineja ettekanne oli Eesti jaoks heaks
õppimise kohaks, alates transpordiplaneeringutest kuni jätkusuutlike ehitusviisideni. Olulise teemana puudutati ka inimeste
tervist ja heaolu – näiteks seda, kuidas veeökosüsteemide sobiva
haldamise korral inimeste heaolu ja tervis tagada. Käimasolevasse
üleeuroopalisse uuringusse (BlueHealth) panustavad ka Maaülikooli teadlased. Eesti kontekstis kõneldi ka sellest, kuidas esmalt
kavandada tingimused ning hiljem tegutseda kiiresti muutuvate
ilmastikuolude (tihtilugu äärmuslike) korral, tagades sel juhul
ligipääsu põhilistele kommunikatsioonidele.

Panelistid arutlemas konverentsi Eesti päeval teemal „Looduspõhised
lahendused sademevee näitel – kas ja kus me rakendame neid?“. Vasakult
Arko Olesk (moderaator, teadusajakirjanik, Tallinna Ülikool), Gen Mandre
(maastikuarhitekt, 4people OÜ), Piret Kuldna (vanemekspert, SEI Tallinn), Jaak-Adam Looveer (linnaplaneerija, Tallinna Linnaplaneerimise
Amet), Mait Sepp (klimatoloog, Tartu Ülikool). Foto: Piret Räni.
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Integreeritud veemajandus looduslike süsteemidega
Vaadeldava sessiooni fookuses olevad teemad olid seotud ennekõike küsimustega, kuidas rakendada veemajanduses looduslikke
või looduslähedasi lahendusi, aga jagati ka veekogude taastamisega
ja nende isepuhastumisega seotud mõtteid. Praegu on maailmas
laialdaselt kasutusel reovee puhastussüsteemid, millega kaasnevad
mitmed probleemid, sh suur energia tarbimine ja mõne ohtliku
reoaine eemaldamise madal efektiivsus. Lisaks sellele ei ole paljud
linnad piisavalt kaitstud üleujutuste ja tugevate sadude eest. Nii
otsitakse uusi lahendusi just loodusel põhinevate puhastussüsteemide seast. Märgalad, tiigid jm lahendused pakuvad mitmetele
probleemidele loodusest lähtuvaid lahendusi ja on mitmetel
juhtudel toiminud väga edukalt.
IKT kui looduspõhiseid lahendusi ja ökosüsteeme toetav tööriist
Maailmas on saadaval väga palju keskkonnaandmeid. Need andmed
võivad otstarbeka kasutamise ja andmetöötluse korral aidata
arendada ja hallata looduspõhiseid lahendusi. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogilised (IKT) lahendused aitavad ka looduspõhiseid lahendusi traditsiooniliste tehnoloogiatega paremini võrrelda ja mõõta nende keskkonnamõju erinevust. Lisaks mängivad
IKT lahendused rolli inimeste teadlikkuse tõstmisel ja seda läbi
kodanikuteaduse ja kogukonna projektide. Nende hulka kuuluvad
näiteks geoinfosüsteemide (GIS) kasutamine, keskkonnaandmete
analüüs ja mobiilsed rakendused, mis aitavad loodussüsteeme
paremini seirata, planeerida ning hallata. Aveliina Helm Tartu
ülikoolist tutvustas „Igaühe looduskaitse“ kontseptsiooni ning seda,
kuidas IKT (GIS, andmepangad, seireandmed jm) lahendusi ja
võimalusi appi võttes saame anda aluse parematele ja jätkusuutlikumatele looduskaitselistele rakendustele. Samas sessioonis
puudutasid Tallinna ülikooli ökoloogia keskuse teadlased soomaastike kaardistamise temaatikat, kirjeldades sealhulgas droonide
kasutamise võimalusi. LIFE projekti (Peat Restore (2016–2020))
eesmärgiks on taimekoosluste kaardistamine ja süsinikubilansi
koostamine, et omakorda saadud tulemuste põhjal tuvastada taimekoosluste muutusi ja seostada need süsinikubilansi muutustega.
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Ökoloogiline taastamine ökoinnovatsiooni abil
Innovaatilised lahendused on pidevalt inimarengut kiirendanud.
Kahjuks on see areng toonud kaasa ka mitmeid negatiivseid mõjusid keskkonnale. Innovaatilised loodusest inspireeritud lahendused
võivad aidata kahjustunud ökosüsteeme või neid jätkusuutlikult
taastada. Nii näiteks on võimalik kasutada mikroorganisme, et
pinnases olevaid toitaineid paremini taimedeni viia, kasutada taimi
pinnasest kahjulike ainete eemaldamiseks või kasutada looduslikke
feromoone kahjurite tõrjeks. Siinkohal saab Eestistki tuua mitmeid
näited konverentsil esitatud ettekannete näol. Siingi räägiti kodanikualgatusest ja igamehe looduskaitse kontseptsioonist ning
rõhutati lokaalse käitumise tähtsusest globaalsetele süsteemidele
alates põllumajanduses tehtavatest otsustest (näiteks vähendades
suurte monopõldude osakaalu), niidu ja pargitaimestiku liigilisest
mitmekesistamisest, linnarohelusest laiemalt, mis seotud omakorda
planeeringutega (Mart Meriste, MTÜ Elurikas Eesti). Eesti kontekstis suhteliselt uuenduslikku temaatikat ja uuringuid rohekatuste
näol tutvustas Alar Teemusk Tartu ülikoolist. Jaak Truu (TÜ
geograafia osakond) koos kolleegidega Eesti Maaülikoolist ja
Tallinna Tehnikaülikoolist ning kolleegidega Soomest ja Norrast
tutvustas Horizon 2020 projekti GRACE, mille keskmes on õlireostuse tuvastamine ning võimalike lahenduste väljapakkumine
reostuse keskkonnasõbralikuks eemaldamisteks (mikroorganismide
kaasabil); lisaks ka andmete kogumise ja töötlemise parem korraldamine.
Sama sessiooni temaatikaga olid seotud ka mitmed Eesti jaoks
olulised rabade taastamise ettekanded, mida ühe või teise nurga alt
käsitlesid kõigi Eesti suuremate ülikoolide teadlased: Edgar Karofeld ja Kai Vellak Tartu ülikoolist; Leno Kuura koos kolleegidega
Maaülikoolist, Tehnikaülikoolist ja Eesti geoloogia keskusest;
Anna-Helena Purre kolleegidega Tallinna Ülikooli ökoloogia keskusest. Tutvustati metoodikaid ja analüüsitulemusi, kuidas arbuskulaarset mükoriisat rakendada ökosüsteemi haldamisel, taimekoosluse ning mulla taastamisel (Tanel Vahter ja Maarja Öpik Tartu
ülikoolist) ning bioinformaatilisi uuringuid rannikualade õlireostusega pinnase uurimisest (Kairi Koort kolleegidega Tallinna ülikoolist). Räägiti võimalustest, kuidas korrastatud ja kaetud
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prügilaid ning nende metaaniemissiooni vähendada (Valdo Kuusemets kolleegidega Maaülikoolist) ning tutvustati majade renoveerimise looduspõhiseid lahendusi (Tarmo Andre Elvisto, Säästva
Renoveerimise Infokeskus).
Looduspõhised lahendused ringmajanduses
Looduslikud ressursid ja looduslähedased lahendused on ringmajanduses olulised alustalad, toetades ringmajandust läbi süsteemsete lahenduste. Kuna loodus toimib suletud ringidena, on
looduspõhised lahendused aluseks tööstusliku ökoloogia ja linnade
arendamisel. Näiteks on võimalik kasutada orgaanilisi jäätmeid
rohetaristu projektides ja asendada ohtlikud kemikaalid looduslike
ühenditega. Anne Menert kolleegidega Tartu Ülikoolist ja Tehnikaülikoolist tutvustas biokaevanduse (metallide mikrobioloogiline
kaevandamine) põhimõtteid argilliidi näitel ning võimalustest seda
rakendada ka Eestis.
Lisaks eespoolnimetatud viiele põhiteemale toimusid konverentsil
sessioonid looduspõhiste lahenduste rakendamisest ÜRO säästva
arengu eesmärkide kontekstis ning eraldiseisvana käsitleti ka heaolu
ja kogukonna kaasamise temaatikat. Viimase alla kuulus näiteks
Eesti ravimuda käsitlevate uuringute tutvustamine (Galina Kapanen
kolleegidega Tallinna ülikooli ökoloogia keskusest).
Konverentsi inglisekeelsele ja rahvusvahelisele osale lisaks oli ka
korraldatud tänuväärne üritus – eestikeelsete ettekannetega konverentsipäev „Looduspõhised lahendused Eestis“. See andis suurepärase võimaluse kuulata huvilistel teadlasi, eksperte ja praktikud
eesti keeles tutvustamas looduspõhiseid lahendusi ja rakendusi
Eestis, seda ennekõike linna näidetel, kuid mitte ainult. Kõneldi,
mil viisil näiteks mesilased, puud, lehmad meiega koos linnas elada
saavad ning mis kasu saame sellest meie ja mida taolise eluviisi
heaks saame teha. Siin saab näitena välja tuua Kadriorus presidendiaias paiknevad mesitarud kui ka nn linnalehmad Pärnu rannakarjamaadel. Lisaks räägiti, kuidas veega linnas looduslikke ökosüsteeme jäljendavalt ringi käia ning ka sellest, et haridus saab olla
linnas rohkem või vähem loodusega seotud. Linnas elavad ka
inimesed, kes võivad moodustada ühiselt aeda harivaid ja linna
elavdavaid kogukondi.
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Üks olulisemaid punkte konverentsil oli teadlikkuse tõstmine
looduspõhiste lahenduste vajaduste ja võimaluste osas. Rõhutati
parimate praktikate esile tõstmist ja digitaalsete platvormide kasutamist. Kuigi 83% Euroopa kodanikest on Eurobaromeetri andmetel
huvitunud selliste lahenduste laiemast levikust, vajavad inimeste
teadmised looduspõhiste lahenduste võimalustest ja kasudest
täiendamist. Kõige olulisemana toodi välja kodanike kaasamine
vastavates algatustes.
Konverentsi teise päeva avanud EL Keskkonnaameti direktor Hans
Bruyninckx alustas oma sõnavõttu märkusega, et tugevate looduspõhiste lahenduste jaoks on meil vaja tugevat loodust. Oluline on
läheneda loodusele süsteemselt – hoida ökosüsteeme tervena,
takistada liigirikkuse vähenemist ja juba kahjustunud ökosüsteeme
taastada. Edasiseks arenguks on vaja luua looduspõhiste lahenduste
jaoks ärimudelid, mis põhinevad tugevatel ja teaduspõhistel näidetel. Sealhulgas on vaja jätkata ökosüsteemi teenuste kaardistamist ja
hindamist.
Looduspõhised lahendused ei ole imerohi, millega saab kõiki keskkonnaprobleeme lahendada. Siiski aitab nende läbimõeldud kasutamine kliimamuutusest tingitud probleemidega paremini toime
tulla, suurendada liigirikkust, vähendada saastust, eriti linnakeskkonnas ning parandada inimeste heaolu ja tervist.

Liisa Puusepp, Ivo Krustok ja Galina Kapanen
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Geograafiaolümpiaadid Euroopas
Aastal 2017 panid geograafiahuvilised koolinoored teadmised proovile vabariikliku geograafiaolümpiaadi lõppvoorus Tartumaal Nõos,
Baltimaade olümpiaadil Leedus Klaipėdas ja rahvusvahelisel olümpiaadil Serbias Belgradis.
Nõo
Vabariiklik lõppvoor leidis aset Nõo Reaalgümnaasiumis 5. ja
6. mail. Osales 101 õpilast 7.– 12. klassist. Kõigi nelja vanuserühma kirjalikud tööd toimusid arvutiklassis HITSA (Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse) Moodle’i keskkonnas. Küsimused katsid kogu õppekava, samuti oli vajalik päevakajaliste sündmustega
kursisolek. Gümnaasiumi osas tuli lisaks otsida infot geoportaalidest ja teha nende põhjal argumenteeritud otsuseid. Maastikuvõistlusel põhjustas keskustelu mikrokliima mõõtmine ning võimalike
üleujutusalade kaardile märkimine.

Maastikuvõistluse tööde vormistamine Nõos. Foto Anu Printsmann.
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Et jätkuks pikaaegne traditsioon – toimumiskoha maakonna tutvustamine – sõideti ringi Tartumaal. Taavi Pae juhendamisel käidi
Võrtsjärve ääres Emajõe lähtes. Teel sinna vaadati Sangla freesturbavälja, kus räägiti nii turba kaevandamisest kui ka soode rollist
kliimamuutuses. Kultuuriloo poolelt külastati Puhja kirikut ja räägiti sealse kirikuga seotud tuntud inimestest. Teisel päeval toimusid
Tõraveres abservatooriumis astronoomiat tutvustavad ekskursioonid. Huviga jälgiti Mart Noorma loengut “Miks kosmos on muutunud praegu nii popiks”. Töötubasid sai valida oma huvidest lähtuvalt: kas satelliidipildid ja kaugseire või ESTCube ja spektroskoopia. Ka õpetajatele pakuti enesetäiendamisvõimalust kaasaegsete tehnoloogiate vallast, kus Martin Ligi tutvustas veekogude
kaugseiret. Kõigile osalejatele pidas loengu radarkaugseire tänapäevastest kasutusviisidest Kaupo Voormansik.
Olümpiaadi tulemustega saab tutvuda kooligeograafia kodulehel
(kooligeograafia.ut.ee) olümpiaadide alajaotuses.
Klaipėda
Baltimaade geograafiaolümpiaad on riigiti laienenud, seekord
osales Leedus Klaipėdas kuus riiki: Eesti, Läti, Leedu, Poola,
Valgevene ja Venemaa kokku 43 osavõtjaga. Iga riik võib kaasa
võtta kuni üheksa 8.–12. klassi õpilast, aga seoses mikrobussi
väikese mahutavusega on Eesti võistkonnas neli paremat gümnasisti, kes läksid hiljem rahvusvahelisele olümpiaadile või nende
asendusliikmed, kelle jaoks oli Leedus tegemist nö treeningvõistlusega; lisaks neile kaks säravamat üheksandikku. Varasemalt on
Baltikumi olümpiaadid toimunud kaks korda Valmieras ja üks kord
Daugavpilsis.
Seekordne üritus toimus 26.–30. juunini, kuid külma ja tormise
ilma tõttu jäid Kura säärel suplusveed proovimata. Kokku tuli nelja
võistluspäeva jooksul ajusid pingutada inglise keeles lausa 16 tundi.
Kirjalik töö oli 20 lehekülge pikk ning käsitles teemasid nagu
biotehnoloogiatehase ruumipaigutuse põhimõtted, GMO, madalrõhkkondade moodustumine, maalihked, rahvusvaheline turism ja
migratsioon. Välitöödel tuli kaardistada Klaipėda vanalinnas nii majade esimesi korruseid, autosid ja parkimist kui ka kruiisituristide
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liikumist. Teine välitöö toimus peale sadamakülastust Melnragės, kus
tuli kaardistada maakasutust, selgitada rannikuprotsesse, luidete
kaitsevõimalusi ning sadama laienemisplaanide mõttekust. Kel oli
rannas veidi enam aega, otsis merevaiku. Kolmas osa multimeediatestist röövis meie võistkonnalt medalivõimaluse – asendusliikmena
parima asetuse saanud Richard langes üldjärjestuse 8. kohalt 20.-ks.
Veel paremini näitab multimeediatesti vähest punktisaaki see, et
kõik kuus eestlast jäid viimase 10 hulka. Olulise osa olümpiaadist
on tagasiside andmine õpilastele: kuidas vastata, millele tähelepanu
pöörata, milline on korrektselt vormistatud kaart jne, et rahvusvahelisel olümpiaadil paremini esineda.

Nagliai düünide taustal Kura säärel. Vasakult: Allar Liivlaid, Richard
Luhtaru, Robin Haljak, Mihkel Paal, Triin Mirjam Tark ja Kati Iher.

Võistlusvälist tegevust sisustasid kaardivõistlus, kus kaardi ees
seistes tuleb vastasest kiiremini osutada kohti, näiteks kust on
Barack Obama isa pärit ja millisest riigist lapsendasid oma esimese
lapse Angelina Jolie ja Brad Pitt. Saatjad said noorte töö kirjutamise
ajal vaadata Kura lõuka “teist” poolt, maismaapoolset külge: Dre-
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verna turismi arengut ja Svencėle lohesurfi kohta. Teel sinna möödusime Klaipėda vabamajandustsoonist, kus arendatakse ka sadamat. Meeleolukaks kujunes Kura sääre hallide ja valgete liivaluidete külastamine lõõskavas päikeses, kormoranide koloonia poolt
hävitatud metsaga tutvumine ning jalgrattaretk vihmas koos fotojahiga Nidas. Omal käel sai mängida bowlingut, rentida paati, jalutada vanalinnas ja jõe ning mere ääres. Olümpiaadi korraldus oli
hästi läbimõeldud. Järgmine kord loodetakse kohtuda kas Valgevenes või Kaliningradis.
Baltimaade olümpiaadil jagati välja 18 medalit: 4 kulda (kohad:
1. Läti, 2. Leedu, 3. Leedu ja 4. Venemaa), 8 pronksi ning 6
hõbedat. Eesti võistlejate kohad olid järgmised:
20. Richard Luhtaru, Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. kl, õp Ülle
Seevri.
24. Robin Haljak, Tallinna Reaalkooli 10. kl, õpetaja Piret Karu.
29. Triin Mirjam Tark, Hugo Treffneri Güm. 11. kl, õp Ülle
Seevri.
30. Kati Iher, Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. kl, õpetaja Ülle
Seevri.
36. Allar Liivlaid, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 9. kl, õpetaja
Jana Kosk.
41. Mihkel Paal, Tallinna Reaalkooli 9. kl, õpetaja Aile Pollö.
Õpilasi saatsid olümpiaadil Anu Printsmann (Tallinna Ülikooli
maastiku-uuringute teadur) ja Taavi Pae (Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur).
Belgrad
Järjekorras juba 14. rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimus
seekord Serbias Belgradis 2.–7. augustini. Olümpiaadi formaat on
läbi aastate tuttav ja sarnaselt sellele on korraldatud ka Balti olümpiaadi: kirjalik töö, välitöö ja multimeediatest. Esimese päeva tähtsündmus oli pidulik avatseremoonia Belgradi rahvusooperis haridusministri osavõtul. Teisel päeval toimus kirjalik töö, kus tuli kol-
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me tunni jooksul vastata küsimustele suurte spordiürituste ja
transpordi korraldamisega seotud sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest, toidupuudusest maailmas, kliimast, ilmast, loodetest ja
muldade degradeerumisest. Triin kommenteeris kirjalikku tööd ja
multimeediatesti järgnevalt: “Küsimustele vastamine nõudis eelkõige head arutelu- ja järelduste tegemise oskust, mitte niivõrd
pelgalt faktiteadmisi. Seevastu 40-st valikvastusega küsimusest
koosnenud multimeediatestis tuli 65 minuti jooksul õigete vastusevariantide leidmiseks toetuda peamiselt loogikale ja varasemast
meelde jäänud faktidele.”

Postrite esitlus toimus ilusa ilma tõttu õues. Vasakult: Kati Iher, Robin
Haljak, Carel Kuusk ja Triin Mirjam Tark.

Välitöö toimus kahel päeval. Analüüsitavaks piirkonnaks oli Belgradi lähedal asuv Koštunjaki parkmets, kus tuli kaardistada olemasolevat olukorda (spordirajatiste ja hoonete seisukord) ning selgitada geomorfoloogilisi protsesse. Andmete kogumine väljas, mis
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toimus 40-kraadises kuumuses ja lõppes maastikul liikudes järsu
tõusuga, oli paras väljakutse. Lisaks oli vaja tulemus korralikuks
kaardiks vormistada ja vastata paljudele küsimustele ning teha
ettepanekuid planeerimiseks ja analüüsida võimalikke mõjusid.
Olümpiaadil osales kokku 160 õpilast 41 riigist ja välja jagati 80
medalit: 14 kulda, 26 hõbedat ja 40 pronksi. Eesti võistkond sai
kolm medalit:
 Hõbemedal, 32. koht – Carel Kuusk, Tallinna Reaalkooli 12.
kl, õpetaja Piret Karu.
 Pronksmedal, 64. koht – Triin Mirjam Tark, Hugo Treffneri
Gümnaasiumi 11. kl, õpetaja Ülle Seevri.
 Pronksmedal, 75. koht – Robin Haljak, Tallinna Reaalkooli 10.
kl, õpetaja Piret Karu.
 117. koht – Kati Iher, Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. kl,
õpetaja Ülle Seevri.
Riikide arvestuses olid paremad Poola (osales ka Balti olümpiaadil), Rumeenia ja Ameerika Ühendriigid. Samuti Baltikumi olümpiaadil osalenud Leedu tuli 4., Venemaa 5., Valgevene 7. ja Läti
8. kohale. Eesti sai riikide arvestuses 18. koha. Mainimist väärib ka
tõsiasi, et kuus Balti geograafiaolümpiaadil osalenud riiki viisid
koju 23 medalit 24 võimalikust. Seega näitas eestlaste Klaipėdas
medalita jäämine pigem võistluse äärmiselt tugevat taset, mitte otsest põrumist. Eesti geograafiaõpetajad on maailmatasemel. Eesti
õpilasi saatsid Belgradis toimunud olümpiaadil Anu Printsmann ja
Edgar Sepp (Tartu Ülikooli geoinformaatika spetsialist). Möödunud
(igeobelgrade.edu.rs) ja tulevaste rahvusvahelise geograafiaolümpiaadide kohta saab infot geoolympiad.org lehelt.
Olümpiaadi ajal pakuti õpilastele ja juhendajatele võimalust osaleda
erinevatel ekskursioonidel: Kalemegdani kindlusesse, Püha Sava
kirikusse, Gardoši kindlustorni, Nikola Tesla muuseumisse, kus sai
särtsu. J. B. Tito mausoleum-muusemis võis näha tema 20 000 tseremoniaalsete teatepulkade kogu. Õues toimusid nii äikese poolt
katkestatud kultuuriõhtu, kus eestlased tutvustasid e-residentsust
ning teisel päeval postrite esitlus, mille teemaks oli noorteturismi
arendamine omal maal. Korraldati väljasõit Serbia suuruselt teise
linna Novi Sadi, mis on autonoomse provintsi Vojvodina keskus
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(Kosovot nähakse vaatamata tema poliitilisele iseseisvusele Serbia
teise autonoomse provintsina) ja kus riigiasutustel on sildid kuues
kohalikus keeles: serbia, ungari, rumeenia, slovakkia, horvaatia ja
russiini ehk ruteeni ehk rusnaki. Lisaks külastasime väidetavalt
tuntud serbia leiutaja Mihajlo Pupini koduküla. Vabal ajal sai omal
käel Belgradis ringi vaadata ning end korra ka Doonausse kasta,
kohalikus Lido rannas Suure Sõja saarel. Välja jagati seitse päeva
kehtivad kohalikud SIM-kaardid, kuid andmeside kasutamiseks
piisas neist vaid väheseks osaks päevast, muidu tuli istuda fuajees
või kasutada 15-minutilist tasuta wifi võimalust ühistranspordis.

Novi Sadis on naljatamisi öeldes pärast NATO 1999.a pommitamisi alles
2,5 silda. Kuna veevärk oli sillaga ühendatud, siis varustushäirete all
kannatas ligi miljon piirkonna elanikku. 40 000 Petrovaradini poolse kalda
elanikku pidid veeta läbi ajama kaks aastat, kuni süsteem Suurbritannia
toel taastati. Ühte magistraalsilda asendab ajutine sild, millel autod saavad
sõita vaheldumisi ühes või teises suunas ning rongi tulles peatatakse kogu
liiklus – see ongi poolik sild. Uus moodne sild peaks avatama 2018. aastal.
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Kalemegdani kindluses, taustal Belgrad ja Sava jõgi.

Olümpiaadijärgne kuuepäevane ekskursioon viis meid suure ringiga
läbi mägise Lõuna-Serbia. Vaatamisväärsused olid hästi valitud,
leidus nii loodus- kui ka kultuuri- ja ajaloo-objekte. Külastasime
mitmetuhande aasta taguseid asulakohti, Rooma riigi aegseid linnaehitiste varemeid, Resava ja Stopica karstikoopaid (kui stalaktiit ja
stalagmiit on üksteisest 2 cm kaugusel, siis kutsutakse seda kireks,
kui nad kokkusulavad, siis suudluseks), jugasid mägijõgedel (Serbia
kõrguselt teine juga – Veliki buk (водопад Велики бук) ja juga
Euroopa lühimal jõel Vrelol (Река Врело), mis on 365 m pikk,
mispärast seda ka aastajõeks kutsutakse ja Studenica kloostrit.
Elamusi pakkuv oli sõit Tara mäestikus, kus bussiaknast avanesid
ilusad vaated paisjärvedele ja hüdroelektrijaamadele. Üheks peatuskohaks oli etnoküla Drvengrad (Дрвенград, mis tähendab puidust
küla, tuntud ka kui Küstendorf (Кустендорф) ja Mećavnik (Мећавник), mille ehitas üles Emir Kusturica oma „Elu on ime“ filmiks.
Selle läheduses on ka kitsarööpmeline pärandraudtee Šargani kaheksa (Шарганска осмица), millel sõitsime Mokra Gorasse (Мокра Гора) ja tagasi. Tagasiteel mängis äikesele lisaks Kusturica
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filmimuusika, mis sobis nagu valatult selle reisipäeva meeleoluga.
Mägedest alla laskudes nägime ka vaarikapõlde – Serbia on vaarikate esieksportöör maailmas. Külades on näha ka heinakuhjasid,
mis meie maastikupildist on kadunud.

Pärast olümpiaadi toimus 6-päevane ekskursioon Serbia kesk- ja lõunaosas.

Kuuepäevane ekskursioon oli üsna väsitav, sest ligi 40-kraadises
kuumuses ei olnud enamikes hotellitubades konditsioneeri; kilometraaž ei olnudki midagi erilist, kuid kohalikel (mägi)teedel oli kahekordse bussi liikumiskiirus üliaeglane; peatused venisid, sest tihtipeale leidus kogu bussi peale vaid üks WC; enamiku giidide juttu
tuli inglise keelde tõlkida meie saatjal; omal käel ringivaatamise
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aega jäi väheks, kuna läbitavad vahemaad olid pikad ja peatuseta
sõit tihti 4-tundi järjest, päevad 12-tunnised. Ootasime 440 eurose
ekskursiooniraha eest veidi paremat majutust: meie oma tubades
prussakaid ei kohanud, teised küll; rohkemat kui üht elektripistikut
toas nutiseadmete (sh akupanga) laadimiseks; hommikuti kohvi;
wifi ühendust ka tubades, mitte ainult hostelite vastuvõtualal. Teisel
ekskursioonipäeval mööda Doonaud (Дунав) sõites sai meeldivaks
vahelduseks kasutada Rumeenia kui Euroopa Liidu liikmesriigi
odavat andmesidet, kuna Serbia hinnad olid mõrvarlikud. Järeldasime, et vaatamata väga lahedatele külastuskohtadele ei ole Serbias
turismimajanduse infrastruktuur veel hästi välja kujunenud.
Hasartmängumaksu Nõukogu toetas Tartumaa ekskursiooni ja teaduse tutvustamist Tartu Observatooriumis. Õpilaste lähetamist välisvõistlustele toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldas
TÜ teaduskool.

Anu Printsmann ja Edgar Sepp
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EGSi suveekskursioon 2017
Möödunud suve kõige soojemal nädalal 8.–10. augustini toimus
EGSi traditsiooniline suveekskursioon, seekord üldsuunalt mööda
kavandatavat raudteed “Rail Baltic” põhja-lõuna suunaliselt läbi
Eesti. Teekond ulatus ka naabermaale Lätti, kus meid võttis vastu ja
oli teejuhiks Läti Geograafia Seltsi asepresident Zaiga Krisjane.
Ekskursiooni kavva oli lisatud mitu huvitavat kohtumist ja aruteluseminari kohaliku elu-oluga kursis olevate asjatundjatega.
Nii oligi meil alguses 8. augusti hommikul Kohila lähedal Tohisoo
mõisas Rail Balticu teemaline esimene seminar, kus RB probleeme
lahkasid Tanel Ots Saku vallavolikogust, Aimur Liiva Kiili vallavalitsusest ja Allar Haljasorg Kohila vallavolikogust. Arutelu käigus
tõdeti taas, et RB näol on tegemist pompoosse taristu rajamisega ja
siiani ei ole saadud ammendavaid kalkulatsioone selle ehituskulude,
ülalpidamise ega veomahtude kohta. Ei ole tehtud piisavalt alternatiivide võrdlusi. Kui Saku ja Kiili valda hirmutab see, et uus
raudtee trass on planeeritud mitmes kohas uute elamualade kõrvalt,
siis Kohila alevi jaoks tähendab RB lisanduvat ja suurimat barjääri,
mis eraldab alevi sellest idapoole jäävatest arendusaladest.
Praeguse raudteega tutvumise peatus oli Lelles, kus ajalooline raudteejaam on ilusasti korda tehtud. Jaamakorraldaja asjakohaste selgituste abil sai selgeks, et Lellest Pärnu ja tagasi käib rong kaks korda
päevas; kaubavedu enam ei toimu. Huvipakkuv oli vaadata kahe
raudteeharu vahel olevat kunagist veevõtupüstakut, mis on ainuke
praeguseni säilinud ja Edelaraudtee poolt korda tehtud ajalooline
auruvedurite veevarustusseade Eestis.
Ekskursiooni järgmised peatuskohad olid seotud Eesti monofunktsionaalsete asulatega – Järvakandi ja Tootsi –, mis nüüdseks on
nõukogudeaegsest alevi staatusest taandunud alevikeks ja jäänud
pindalalt Eesti väikseimateks kohalikeks omavalitsusteks.1 Pärast
väga huvitavat ülevaadet Eesti klaasitööstuse ajaloost Järvakandis
sõitsime Tootsi. Seal kohtusime vallavanem Riina Kukega, kes lisaks vallast ülevaate andmisele kinkis meile kunagise uhke turbatöös1

2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi käigus liitus Järvakandi
Kehtna valla ning Tootsi Põhja-Pärnumaa valla koosseisu.
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EGSi suveeksursiooni peatuskohad ja Rail Baltica planeeritud trass.

tööstuse toodangut – paki Tootsi vabriku briketti. MTÜ Eesti Turba
muuseumi eestvedaja Hannes Puusepp avas meile uksed kümmekond aastat tagasi tootmise lõpetanud briketivabrikusse, kus vaa-
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tamist ja kuulamist jätkuks pikemaks ajaks. Tootsi aleviku ehitus- ja
tehnikapärandi väärtuseks ei ole ainult omaaegne tipptehnoloogiaga
briketivabrik, vaid selle juurde kuuluv asula tervikuna. Erinevail
aastakümneil püstitatud elamud ja ühiskondlikud hooned annavad
hea ülevaate ühe omapärase Eesti väikeasula arhitektuurilisest
ajaloost.
Pulli asulast mööda sõites meenutasime EGSi endise presidendi
Jaan-Mati Punningu panust selle Eesti vanima asulakoha avastamisele. Just tema oli see, kes Pärnu jõe loodekaldalt Sindi lähedalt
võetud proovides märkas looma- ja kalaluu tükikesi. Tekkis kahtlus,
et luukillud võisid ehk sattuda sinna inimtegevuse tagajärjel ja nii
oligi. Esimese päeva lõpus vaatasime Pärnu jõel olevat Sindi paisu
(Eesti pikim pais, 143 m) ja kunagist hüdroelektrijaama hoonet, mis
on suurepäraseks tööstusarhitektuuri näiteks 1920. aastate lõpust.
A. Järvet rääkis paisust ja Pärnu jõe veejõu kasutamise ajaloost ning
edasistest võimalikest tegevustest seoses paisu likvideerimisega ja
kalade rändetee avamisega. Soojal suveõhtul jõudsime oma majutuspaika, milleks oli seekordsel ringsõidul Häädemeestest vähem
kui kümmekond kilomeetrit lõuna pool olev Kosmonautika puhkekeskus.
Teise päeva hommikul kuulasime Pänu maavanema Kalev Kaljuste
ettekannet sellest, kuidas Rail Baltica trass on valitud Pärnu maakonnas. Mati Kose tutvustas RB lugu loodusmehe vaatevinklist,
olles projekti suhtes üpris kriitiline, ja Merle Looring rääkis
Häädemeeste valla planeeringutest – nii valla üld- kui ka rannaalade
planeeringu koostamisest ning kohalike elanike huvidega arvestamisest. Planeeriti ka omal ajal, küll teiste nimede all. 1928 on
rannaalasid juba planeeritud. 1970ndatel oli plaanis luua Treimanist
Iklani puhkeasutuste kett, kus kuurordikohti 2500 ning Ikla
mineraalvee kasutamisel olid suured perspektiivid. Merle lisas
sedagi, et ajalooliselt Laideste nina loeti tinglikult eestlaste ja
liivlaste asustuse vaheliseks piiriks. Treimanis oli veel 1930ndatel
viimane liivlaste talu. Treimani muuseumi vanahärra Ants on
samuti liivlaste järeltulija.
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Transpordigeograafia arutelu Lelle raudteejaama juures. Teisel pool teed
omaaegse tüüpprojekti järgi ehitatud arhitektuurselt huvipakkuv veetorn.

Rail Balticuga seoses on põhjust tuua lõik Pärnu maavanema Kalev
Kaljuste ettekandest: Mina nimetaksin RBd ka kogukonna trassiks.
Algselt oli mõte, et uus raudtee kulgeks mööda vana koridori. Kuid
nüüd RB läheb suuresti läbi soode ja metsade, kus ei ole asustust.
Kuid oluline on, et trass läheb Tootsi juures vana raudtee kõrvalt.
Mark Soosaar arvas, et RB tuleb linnast välja viia. Tänaseks on
valik tehtud ja Pärnu peatuse detailplaneering on koostamisel. Vaja
leida raha regionaalpeatuste jaoks Häädemeestes ja Tootsis. RB
projektis regionaalpeatusteks raha ei ole.
Silma hakkas ja meelde jäi, et ükski Eesti ametiisik, kellega kohtusime, ei kiitnud RB rajamist kavandatud kujul. Hurraa-optimistid
puudusid sootuks. Merle Looring Häädemeeste vallavalitsusest nägi
projektil kõige rohkem võimalikku kasu, ent vähemasti ei
serveeritud reisilistele RB ametlikke jutupunkte, mida igaüks niigi
kõikjalt lugeda võib, vaid püüti edasi anda kohaliku tasandi vaadet,
mis meediamüras võib pahatihti varju jääda. Kalev Kaljuste
ettekandest tuli üsna otse välja, et vallad võivad ju loota rohkem
peatusi, ent üle ühe vaevalt saavad, ja mõni ei saa sedagi. Kui nüüd
siia kõrvale meenutada Tanel Otsa juttu eelmisel päeval Kohilas, et
Saku vallas on praegu viis raudteepeatust ja saab ehk olema kaks
peatust RB trassil, siis need kaks on ikkagi väga küsitav.
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Kohati jäi mulje, et haldusreform oli valdades olulisem teema kui
RB kiire, kuid väheste peatustega raudtee, mida enamjaolt oma
õuelt võimalikult kaugele või vähemasti silma alt ära sooviti.
Erandina tõusis esile Häädemeeste vald, kus kavandatav trass
lõikab läbi loodusmaastike. Häädemeeste vald oleks siiski nagu eristaatuses, et saaks võib-olla – kuigi ebatõenäoliselt – ühe kohaliku
raudteepeatuse, mis jääb Häädemeeste alevikust endast ca 12 km
kaugusele. Ka Pärnu maavanem keskendus oma maakonda tutvustavas ülevaates ehk mõneti ebaproportsionaalselt Tootsile,
tegemata sellest saladust, kuna on sealt pärit. Põgusalt tuli jutuks ka
Tootsi kavandatav tuulepark.
Suurem osa vallajuhte, kellega kohtusime, Tanel Ots välja arvatud,
ei ole teinud üleriigilises ajakirjanduses Rail Balticu asjus tugevat
häält, ka siis mitte kui RB kavandatav raudteekoridor paika pandi.
Pigem püütakse leevendada (vähemalt jutu tasandil) Rail Balticust
tulenevaid kohalikke keskkonnakahjusid, kuid palju jäetakse
lahtiseks põhjendusega, et praegu tegeldakse alles planeerimisega ja
ehitusprojekti koostamise ajal vaadatakse konkreetsed probleemid
uuesti läbi ja leitakse vajalikud lahendused.
Suurem osa teisest päevast möödus meil aga Lätis. Kahjuks oli
ajapiirang karm ja niiviisi me kulgesime üsna kiiresti maršruudil
Staicele – Aloja – Limbażi – Saulkrasti – Salacgriva. Teejuhtideks
olid geoloog Anita Saulite ja Läti Goegraafia Seltsi asepresident
Zaiga Krisjane. Tutvusime nii kultuur- kui ka loodusmaastikega.
Nägime korrastatud karjääre, Euroopa Liidu raha toel rajatud
keskkonnahariduse keskust, teele jäänud asulate elu, Vidzeme
rannas liivakivipaljandeid ja koopaid, saime pisut metsaski matkata.
Jõudsime külastada ka Aloja lähedal tegutsevat eksootilistest
viljadest kubisevat aiandit, kus väike perefirma aiasaadustest
mitmekesises sortimendis maitsvat toodangut valmistab ja müüb,
mis osutusid meie reisiseltskonnale populaarseteks ostudeks Lätist.
Põgusalt tuli bussis jutuks RB, mille suhtes meie Läti kolleeg oli
meelestatud pigem positiivselt, kuna uus taristu võib luua uusi
majanduslikke võimalusi ka maapiirkondadele.
Ka kolmas reisipäev algas hommikuse „missaga“, kus esmalt
Maarja Lõhmus rääkis oma mõtteist seoses Rail Balticu planeerimisega, milles on palju kabinetivaikuses tehtud otsuseid ja osalt
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seniajani avalikustamata dokumente. Seejärel tegi Arvo Järvet
ettekande Põhja-Pärnumaa maastikest ning tutvustas algava päeva
külastatavaid kohti.
Esimene peatus oli Lavassaares – alevikus, mis tekkis samuti
monofunktsionaalse asulana seoses turbatööstuse rajamisega 1920.
aastatel. Elanikkonna kiire kasv toimus pärast sõda 1950. aastatel,
kui Lavassaare mäele rajati uus kompaktse hoonestusega asula, mis
nüüd on Audru valla koosseisus. Kuigi praegu on turbatööstuses
hõivatud vähe inimesi, on jäänud Lavassaare enam-vähem püsivalt
500 elanikuga alevikuks, kust käiakse tööle Pärnusse. Lavassaare
minevikku ja olevikku tutvustas meile sealse endise väikevalla
vallavanem, nüüd Audru vallavalitsuses töötav Ene Täht.

Ene Täht räägib Lavassaare minevikust ja tänapäevast, rohkem siiski tänapäevast.

Enam-vähem ümmarguse põhiplaaniga Lavassaare mäelt, millest
rohkem kui pool on seoses kruusa kaevandamisega ära veetud,
avanevad ühtviisi avarad vaated suurele soostikule, kuid ka
lähivaated aleviku 20. sajandi teise poole erinevaist kümnenditest
pärit hoonestusele. Tegemist oleks nagu nõukogude ajast pärit
vabaõhumuuseumiga, mille keskmes korrapärase planeeringuga
väike park, kus purskkaevus pole vett enam olnud aastakümneid.
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Lavassaare vana põlisküla, mis kujunes kunagi ammu mäe jalamile,
on põhijoontes algupärase talude paigutusega ning asustuslooline
mälestis ajast, kui mägi oli lage ja rabas vaikus. Lavassaare külastus
osutus kahekordselt õpetlikuks. Ühelt poolt on seal leitud lahendus
tervele Eestile, kuidas eesti keelele üle minna – Lavassaares pole
kunagi venekeelset kooli olnudki! Teiselt poolt kinnitus, et loodus
on inimesest targem – MTÜ Põhjakonn tegevus ei tulnud kõredele
kasuks. Heast tahtest tehti paraku halba, rikkudes EL projektiraha
toel endise kruusakarjääri alal kujunenud looduse habrast tasakaalu.

Pikavere palvemaja eestseisja Kalju Lootsmann ja EGSi transpordigeograafia asjatundja Kalev Kukk.

Seejärel suundusime Mihkli kihelkonda, kus esmalt oli tutvumine
Pikavere külaga. Tegemist on muinasajal alguse saanud sumbkülaga, mille sarnaseid tihedalt üksteise kõrval olevate taluõudega
külasid on Lääne-Eestis vähe olnud ja veel vähem on neid
tänapäevaks säilinud. Pikaveres on aktiivne külaselts ning kohalike
elanike ühistegevuse tulemusel on muistse hõnguga külas taastatud
rohkesti kiviaedu, mis pikalt palistavad nii sissesõiduteed ja külatanumaid, kui ka taludevahelisi piire. Pikavere on tuntud pikaaegse
hernhuutlaste liikumise kaudu, kus vennastekogudus asutati juba
18. sajandi keskpaigas ning praegune palvemaja sai katuse alla
1830. aastatel. Riiklikus arhitektuurimälestiste nimekirjas olev
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palvemaja on kümmekond aastat tagasi põhjalikult remonditud ja
kasutusel koguduse igapäevases tegevuses. Mihkli kihelkonnakirik
jääb siit rohkem kui kümne kilomeetri kaugusele ning ühendus
Pikavere ja Mihkli vahel on võimalik vaid oma veovahendiga.
Pikavere küla ja palvela lugu tutvustas meie reisiseltskonnale
põhjalikult Kalju Lootsmann, kes koos abikaasa Silviga on pikka
aega olnud tegevad ajaloolise palvemaja korras hoidmisega ning
teenistuste korraldamisega. Suvepäevale kohaselt õnnestus huvilistel Pikaveres üllatuslikult kohalike meistrite valmistatud jäätistki
nautida ning sõira osta. Pikaveres võis tajuda ka tasakaalu mineviku
ja oleviku, järjepideva vaimse eneseharimise ja argiselt ettevõtliku
tegutsemise vahel.

Oidrema mõisaproua Marika Erismaa räägib mõisast kui majandusüksusest.

Ekskursiooni viimaseks peatuskohaks oli Oidrema mõis, mis on
läbi aegade tuntud ajaloolise Soontagana piimakarjakasvatuse
keskusena. Enne sõda asutati Oidremale riigi põllumajanduslik
katsejaam ja uusasundus, millest praeguseks on järgi jäänud paar
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viltuvajunud puithoonet. Mõisa laudad olid pärast sõda asutatud
sovhoosi esimesteks loomalautadeks ja lisaks ehitati 1950. aastatele
iseloomulikke elumaju. Hiljem kujunes sovhoosi keskus mõne
kilomeetri kaugusel Lõpele ning Oidremal jäi elu kiratsema. Paarkümmend aastat tagasi hakkasid sõjaeelsetele omanikele tagastatud
mõisas tegutsema Riho ja Marika Erismaa pere ning mõisast
kujunes nagu vanasti korralik majandusüksus, kus põhiline on
piimakarjakasvatus. Renoveeritud mõisas pakutakse lisaks turismiteenuseid – seminaride ja nõupidamiste korraldamine ning majutust
korraga rohkem kui 20 inimesele. Meie ekskursiooni lõpetuseks
pakuti mõisa karjalaudast saadavat piima ja oma rukkijahust
küpsetatud sooja leiba.
Programmiväliselt pidas Kalev Kukk tagasiteel bussis enne Tallinna
jõudmist huvitava ettekande, selgitades reisiseltskonnale pikalt ja
ilmekalt, miks tema meelest RB kavandatud kujul on majanduslikult rumal ettevõtmine. Ettekandest selgus, et Euroopa transpordikoridorid on vahepeal ümber mängitud ning Eestist Aadria mereni
isegi ei kavandata mingit uut koridori. Otstarbekas on kaubad siit
sihtpunktile võimalikult lähedale viia laevadega – kui just ei ole
tegu veostega, mis veetakse autodega ukselt ukseni ning laevale ei
jõuagi, raudteest rääkimata. Ka on Poola juba investeerinud 3
miljardit eurot, et rajada kaasaegne suure läbilaskega raudtee kahest
suurest Läänemere äärsest sadamast lõunasse Viini välja, kus on
arendamisel Kesk-Euroopa raudteevedude keskus.

Arvo Järvet ja Alo Ervin

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide
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UUSI DOKTOREID
(DOCTOR PHILOSOPHIAE) TARTU
ÜLIKOOLIST GEOGRAAFIA JA
KESKKONNATEHNOLOOGIA ERIALADEL
AASTAL 2017
Age Poom
2. märtsil 2017 kaitses Age Poom doktoriväitekirja „Spatial aspects
of the environmental load of consumption and mobility“ (Tarbimisest ja mobiilsusest tuleneva keskkonnakoormuse ruumilised
aspektid) inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Töö juhendajad olid prof Rein Ahas geograafia osakonnast ja TÜ sotsiaalteaduste instituudi teadur PhD Kati Orru. Oponent oli Helsingi
ülikooli geograafia osakonna geoinformaatika professor Tuuli Toivonen, kelle oluliseks tegevusalaks on geoinformaatika rakendused
ruumiplaneerimises. A. Poom on läbinud eelnevalt bakalaureuseõppe keskkonnatehnoloogia erialal ning magistriõppe maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse õppesuunal. Värskel geograafiadoktoril on kümne aasta pikkune õppetöö läbiviimise kogemus TÜ
geograafia osakonnas, kus ta on alates 2014. aastast keskkonnakaitse lektor ning tema peamisteks uurimisteemadeks on keskkonnakasutus, tarbimiskäitumine, keskkonnamõju hindamine,
keskkonnakorraldus ja linnageograafia.
A. Poomi doktoritöös on analüüsitud, kuidas asukoht Eestis asustussüsteemi hierarhias mõjutab siinsete elanike liikumis- ja
tarbimiskäitumisest tulenevat keskkonnakoormust. Töö pakub
uudseid teadmisi, sest senises teaduskirjanduses ei ole ammendavalt
käsitletud kaupade ja teenuste kättesaadavuse ning tarbimismahu ja
keskkonnakoormuse omavahelisi seoseid, ega ka lõpptarbimise
keskkonnakoormuse jaotust hierarhilisel tasandil, iseäranis arvestades leibkondade sotsiaalmajanduslike tunnustega. Suuremate
keskuslinnadega kaasnev kaupade ja teenuste parem kättesaadavus
väljendub ka sealse piirkonna elanike tarbimiskäitumises ja suuremas keskkonnakoormuses. Eraldi tähelepanu pööratakse liikumiskäitumise seostele asukohaga, sh tööalaste reiside puhul.
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Doktoritöö tugineb kolmele teadusartiklile, milles esitatud uurimistööde valimi moodustavad Eesti 407 gümnaasiumiõpilast, 3537
leibkonda ja peamiselt Tartus paiknevad teadmismahuka teenussektori väikeettevõtted: kolm organisatsiooni ja nende 30 töötajat.
Gümnaasiumiõpilaste ja leibkondade lõpptarbimise keskkonnakoormuse uurimisel hõlmati kogu teadaolev ja arvuliselt määratletav tarbimisspekter, organisatsioonide puhul käsitletakse vaid
tööalaseid reisisid. Tarbimis- ja liikumiskäitumise keskkonnakoormuse väljendamiseks kasutatakse ökoloogilise jalajälje ja
süsinikuheitmete koguse indikaatoreid.
Gümnaasiumiõpilaste ökoloogilise jalajälje uuringusse kaasati 30
juhuvalimiga leitud kooli üle Eesti. Vastavaks hindamiseks koostati
Eesti taustaandmetele tuginev algoritm ja veebipõhine kalkulaator,
mille abil koguti infot õpilaste tarbimise ja liikumise kohta nii
rahalises vääringus kui tarbitud koguste ja läbitud vahemaade
registreerimise abil. Ökoloogilise jalajälje koefitsiendid leiti maakasutuse ja heiteandmetega laiendatud sisend-väljundmetoodika
abil, lähtudes kombineeritud jalajäljearvutuse metoodikast. Uuringu
metoodikat on autor varem selgitanud oma 2010. aastal kaitstud
magistritöös.
Leibkondade keskkonnakoormuse hindamiseks kasutati Eesti
Statistikaameti läbiviidud leibkonna eelarve uuringu 2012. aasta
andmestikku. Statistikaamet oli valimi koostamisel lähtunud muuhulgas geograafiliselt esindusliku valimi eesmärgist. Keskkonnakoormust hinnati uuringus individuaaltarbimise klassifikaatori abil
jaotatud lõpptarbimiskulutuste info alusel, millele leiti toodete ja
teenuste olelusringis tekkiva süsinikdioksiidi heitmete hulga koefitsient. CO2 koefitsiendi leidmiseks kasutati taas heitenäitajatega
laiendatud sisend-väljundmetoodikat.
Teadmismahukas teenussektoris toimuvate tööreiside vajaduse ja
süsinikuheitmete hindamiseks kasutati kombineeritud uurimusmeetodit. Kolmes väikeses organisatsioonis viidi 2013. aastal läbi
fookusgrupi intervjuud, aktiivse mobiilpositsioneerimise meetodil
registreeriti ühe kuu vältel tööülesannete tõttu reisivate töötajate
asukohad ning sellele järgnes individuaalne intervjuu töötajatega,
mille käigus käsitleti positsioneerimisandmete põhjal leitud tööalaste reiside põhjuseid ja liikumisvahendeid ning töötaja harjumusi
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ja eelistusi tööreiside ja virtuaalsete suhtlusvahendite kasutamise
korral teadmismahuka töö tegemise ajal. Aktiivset mobiilpositsioneerimist aitasid korraldada sideettevõte Telia (endine EMT) ja
Positium LBS.
Eesti elanike keskkonnakoormus hinnatuna ökoloogilise jalajälje
indikaatori (3 gha/in/a) või CO2 emissiooni (3,9 t CO2/in/a) kaudu
on väiksem kui rikkamate Euroopa Liidu liikmesriikide elanike
lõpptarbimisest tulenev keskkonnakoormus. Kuid vahe on väiksem,
kui võiks eeldada sissetulekute erinevuse põhjal. Väiksema vahe
põhjustab eestlaste suur otsene kodune energiakasutus, mis tuleneb
kliimast ja kütmisvajadusest, kuid ka hoonete ebapiisavast soojustusest ning Eestis toodetud elektri suurest süsinikuheitmete hulgast.
Eluasemega seotud keskkonnakoormus põhjustab umbes poole
kogu keskkonnakoormusest.
Keskkonnakoormuse ruumilist jaotust analüüsides ilmneb, et
kõrgemates asustussüsteemi hierarhia tasemetel ehk Tallinnas,
Tartus, Pärnus ja nende linnade tagamaal elavatel inimestel on
mõnevõrra suurema keskkonnakoormusega tarbimismuster kui
madalamatesse asustussüsteemi hierarhia tasanditesse kuuluvate
asustusüksuste elanikel. Erinevus tuleneb peamiselt suuremast
kaupade ja teenuste tarbimisest kõrgema tasandi üksustes. Ruumilised erinevused, iseäranis vaba aja kaupade ja teenuste (sh majutus,
väljas söömine, kultuuri tarbimine) tarbimise puhul jäävad alles ka
siis, kui sissetulekuid ja teisi sotsiaal-demograafilisi tunnuseid
lisaks arvestada. Vaba aja kaupade puhul on Tallinna tagamaa
elanikud kõige suurema keskkonnakoormust põhjustava tarbimisega rahvastikurühm Eestis.
Väga erandliku tulemusega paistavad silma Ida-Viru tööstuslinnade
elanikud, kelle konservatiivne tarbimis- ja liikumiskäitumine
põhjustab konkurentsitult kõige madalama keskkonnakoormuse
Eesti elanike hulgas. See on olulisel määral seotud madalama
sissetulekuga ja vaadeldavate linnade teistsuguse etnilise koosseisuga kui mujal Eestis. Kuid eraldivõetuna ükski kasutatud
tunnustest ei selgita täielikult kaupade ja teenuste tarbimisest
tulenevat nende väiksemat keskkonnakoormust. Võib arvata, et IdaViru tööstuslinnade majanduslik eripära, Eesti kontekstis teistsugune arengulugu, keskkonnaprobleemid, nõukogude ajast pärinev
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tarbimismentaliteet ning vähesed sotsiaalsed sidemed ümbritseva
asustusega on pärssinud nende keskuste arenemist tänapäevasteks
aktiivse eluviisiga linnadeks, kuigi nende suurus ja regionaalne
tähtsus võiksid seda eeldada.
Transpordikasutuses on näha selge jaotus, mille järgi linnaelanikud
põhjustavad igapäevaliikumisega madalama keskkonnakoormuse
kui tagamaa (valdade) elanikud. Sarnane muster joonistub välja iga
funktsionaalse tasandi keskuslinna ja tema tagamaa puhul, viidates
tiheasumist väljaspool elavate elanike suurele autosõltuvusele.
Tallinna, selle tagamaa ning Tartu ja Pärnu elanikud kasutavad
enam ühistransporti kui teiste asulate elanikud. Kuigi kirjandusülevaatest tulenevalt oleks võinud eeldada väiksemat liikumisega
seotud keskkonnakoormust suuremate linnade elanike puhul
võrreldes väiksemate linnade elanikega, siis Eesti tulemused seda ei
kinnita ja viitavad pigem vastupidisele tendentsile. See on selgitatav
Tallinna hierarhilise ülesehituse ja suurusega, kus linnasisesed
tegevuskohad võivad paikneda üksteisest kaugel ja linnasisene
liikumine nõuab enam mootortranspordi kasutamist kui väiksemates linnades. Suuremates keskustes ja pealinna tagamaal kujuneb
suurem keskkonnakoormus lisaks ka auto soetamise ja hooldusega
seotud kuludest ning lennureisidest.
Suurema linna eelis reisivajaduse kujundajana tuleb esile vaid tööalaste reiside puhul. Näiteks Tartus kui väiksemas linnas paiknevad
ettevõtted peavad Tallinnaga võrreldes tegema täiendavaid kulutusi,
et jõuda oma ärivõrgustiku partneriteni. Teadmismahuka teenussektori ettevõtete reisivajadus ja reisi asendamise võimalus virtuaalsete suhtluskanalitega sõltub otseselt konkreetsest äriülesandest.
Kui turunduse ja müügi tulemuslikkust silmas pidades on reisimine
ja silmast-silma kohtumine hädavajalikud, siis teadmismahuka
teenuse pakkumise käigus on ärireiside asendamise võimalus teatud
määral olemas. Just selles faasis reisitakse siiski kõige enam, sest
arutelude käigus toimub kliendile või äripartnerile sobiliku lahenduse leidmine. Asendamist võimaldavad aga selleks ajaks juba
tekkinud head inimsuhted ning tehniliselt on vajalik kindlasti kõrge
kvaliteediga virtuaalset suhtlust võimaldava aparatuuri ja ruumi
olemasolu. Tööreisi asendamisele aitab olulisel määral kaasa ka
virtuaalse suhtlemisega kaasnev ajavõit.
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Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et asukoht asustussüsteemi hierarhias
mõjutab indiviidide, leibkondade ja organisatsioonide tarbimis- ja
liikumismustrit ning sellega kaasnevat keskkonnamõju. See on
seotud asustussüsteemi hierarhia põhimõttega, et kõrgemal hierarhiatasemel paiknevad linnad koondavad endasse rohkem erinevaid tegevusi ja võimalusi, pakutavaid kaupu ja teenuseid, mis
muudab need elanikele kättesaadavamaks kui madalama hierarhiatasandi asustusüksustes. Parem kättesaadavus omakorda suurendab
nende tarbimise võimalust ja nagu näeme iseäranis vaba aja teenuste ja kaupade, aga ka tarbekaupade puhul, päädib see nende
võimaluste aktiivsema kasutamisega. Eesti kontekstis näeme, et
tulemuseks on pealinna ja suurte regioonikeskuste (Tartu, Pärnu)
piirkonna elanike kõrgem keskkonnakoormus, mida ei tasanda
võrreldes madalama tasandi asustusüksustega ka linnaelanike
väiksem transpordivajadus.

Merle Muru
19. mail 2017 kaitses Merle Muru doktoriväitekirja "GIS-based
palaeogeographical reconstructions of the Baltic Sea shores in
Estonia and adjoining areas during the Stone Age" (Eesti ja
lähinaabruse kiviaegsete rannikualade geoinfosüsteemipõhised
paleogeograafilised rekonstruktsioonid) geoinformaatika erialal.
Doktoritöö juhendajad olid TÜ geograafia osakonna dotsent Raivo
Aunap ja geoloogia osakonna vanemteadur Alar Rosentau. Oponent
oli prof Vincent Gaffney Bradfordi ülikoolist Inglismaalt. M. Muru
alustas ülikooliõpinguid Tartus geograafia osakonnas 2001. aastal
ning spetsialiseerus geoinformaatika ja kartograafia erialale. Ta on
töötanud pikemat aega kartograafina keskkonnakonsultatsiooni
ettevõttes Hendrikson ja Ko. Praegu töötab M. Muru geoinformaatika spetsialistina TÜ geograafia osakonnas, olles kaasatud ka
geoloogia osakonna uurimisprojektides. Ta on osa võtnud mitmest
erialasest täienduskursusest Eestis ja välismaa ülikoolides. Ta on
rohkem kui 30 teadusartikli kaasautor.
Läänemeremaadest on leitud palju kiviaegseid asulakohti, mille
arheoloogiline leiumaterjal viitab rannasidusale elatusviisile, kuid
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mis asuvad tänapäeval merest kaugel. Selleks, et paremini interpreteerida arheoloogilisi leide ja mõista varase inimasustuse ajalisruumilist paiknemist, on oluline teada seda asustust ümbritsenud
looduskeskkonda. M. Muru on tegelenud meretaseme muutuse,
paleorannavööndite ja -maastike rekonstrueerimisega kiviaegsete
asulakohtade ümbruses Narva-Lauga klindilahes, Tallinna kesklinnas ja Ruhnu saarel, et välja selgitada nende asulakohtade
paiknemine omaaegses maastikus. Selleks kasutati geoinfosüsteemipõhist lähenemist, milles korreleeriti ruumiliselt ja ajaliselt
loodusteaduslike ning arheoloogiliste uuringute andmeid.
Jääajajärgse maatõusu intensiivsuse erinevuse tõttu asuvad kiviaja
asulakohad sõltuvalt piirkonnast ja asustuse vanusest tänapäeval
erineval absoluutkõrgusel, mistõttu on paleorannavööndite modelleerimiseks vajalik teada piirkonnas aset leidnud aastatuhandete
taguseid veetaseme muutusi. M. Muru doktoritöös oli üheks
eesmärgiks rekonstrueerida veetaseme muutused eraldi iga
uurimusala jaoks. Selleks dateeriti setteläbilõikeid ning kasutati
varemavaldatud dateeringuid. Setete ja arheoloogilise materjali
dateerimisel kasutati radioaktiivse süsiniku meetodit, rannikuluidete
puhul luminestsentsmeetodit. Paleogeograafiliste rekonstruktsioonide teiseks oluliseks sisendiks oli digitaalne maapinna kõrgusmudel (DEM), mille loomiseks kasutati Narva-Lauga uuringualal
20. saj I poolest pärinevatelt topograafilistelt kaartidelt digitaliseeritud kõrgusinfot, Tallinna kesklinna puhul geoloogiliste ja arheoloogiliste uuringute infot kultuurkihi aluspinna kõrguse kohta ja
Ruhnu saarel aero-LiDAR-mõõdistuse andmeid. Koostatud veetaseme muutuste kõverate ja paleoveepindade juhttasemete, mis
põhinevad Antsülusjärve ja Litoriinamere kõrgeima veetaseme
rannamoodustiste ning 20. saj merevaatlusjaamade andmetel, alusel
modelleeriti kiviaja asulakohtade vanusele vastavad paleoveepinnad. DEM-i ja paleoveepindade rasterarvutuse tulemusena
rekonstrueeriti kiviaja rannajooned ja paleomaapinna kõrgused.
Vaadeldavast ajast hiljem aset leidnud erosiooni ja akumulatsiooniga piirkondades korrigeeriti modelleeritud rannajoone
asukohta geoloogiliste ja topograafiliste kaartide, setteläbilõigete
ning reljeefivormide morfoloogia alusel.
Autori poolt koostatud paleogeograafilised rekonstruktsioonid on
nende piirkondade kohta esimesed, kus on kasutatud geoloogilistele
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ja geomorfoloogilistele andmetele tuginevat geoinfosüsteemipõhist
modelleerimist selleks, et testida arheoloogilistest uuringutest
tulenevaid järeldusi. Narva-Lauga klindilahe paleogeograafiliste
rekonstruktsioonide põhjal järeldati, et esmane teadaolev
inimtegevus selles piirkonnas 8500–7900 aastat tagasi langeb
perioodi, mil meretase oli sarnane tänapäevasele ja tollane asustus
oli seotud Narva jõe kallastega. Litoriinamere veetaseme tõustes
kujunes klindilahes laguun, mille kaldail oli rannasidus küttidekalurite-korilaste asustus alates umbes 7100 aastat tagasi kuni
laguuni kinnikasvamiseni 5000 aastat tagasi. Seejärel kujunes
merest kerkinud klindilahe alale taas jõgedega seotud asustus, mille
algus langeb ajaliselt kokku Neoliitilise põllumajanduse ja loomakasvatuse intensiivistumisega Läänemere regiooni idaosas. NarvaLauga piirkonna uurimistulemused kinnitavad varasemaid arheoloogilisel leiumaterjalil põhinevaid interpretatsioone kiviaja inimese
elupaigaeelistuste kohta ning täpsustavad sealse rannasidusa
elatusviisi ajavahemikku.
Tallinna kesklinna paleogeograafilised rekonstruktsioonid näitavad,
et tänase Vabaduse väljaku alt välja kaevatud küttide-kalurite-korilaste asula rajati u. 5100–4800 aastat tagasi toona sinnani ulatunud
lahe rannale, umbes 100 m kaugusele ja 2,5 m kõrgusele veepiirist.
Detailse paleoreljeefi rekonstruktsiooni ja setteläbilõike andmete
alusel järeldati, et asula paiknes liivasel rannanõlval vahetult lainete
ulatuse piirist veidi kõrgemal. Läänemere idaosa kiviaja
rannasidusate asulakohtade kontekstis on selline asula paiknemine
avatud lahe rannal küllalt haruldane.
Ruhnu saare paleogeograafilised rekonstruktsioonid tõestavad, et
esimesed inimasulad, mis on radiosüsinik-dateeritud umbes 7200
aasta vanuseks ja viitavad hülgeküttimisele, rajati seal Litoriinamere rannavööndisse ca 4 m kõrgusele tolleaegsest meretasemest.
Sarnast paiknemist paleomeretaseme suhtes, kuid väiksemal
absoluutkõrgusel, näitas ka Ruhnu järgmine asustusjärk ajast 6200
a.t. Võrreldes teiste selle perioodi rannikuasulatega Eestis, paiknesid Ruhnu asulad paleoveetaseme suhtes mõnevõrra kõrgemal, kuid
reljeefianalüüsi ja paleorekonstruktsioonide järgi siiski tollase ranna
vahetus läheduses. Ligikaudu 4700 a.t. rajatud asula paiknes aga
paleorekonstruktsiooni kohaselt saare keskosas, rannast eemal ja 8
m veetasemest kõrgemal, viidates elatusviisi muutusele.
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Koostatud rekonstruktsioonid kinnitavad, et rannasidusa asustusjärgu ajal hilis-mesoliitikumist kesk-neoliitikumini rajati asulad
rannajoonele nii lähedale kui võimalik, arvestades ranna ja veekogu
tüüpi ning sellest tulenevaid iseärasusi nagu lainetuse ulatus jms.
Kõigi kolme uuringuala tulemused kinnitavad Eesti ja lähinaabruse
kiviaegse asustusmustri olulist muutumist alates ajast 4700 a.t., mil
elupaigaks hakati valima merest kaugemaid piirkondi seoses nöörkeraamika kultuuri leviku ning üleminekuga küttimisele-korilusele
baseeruvalt elatusviisilt põlluharimisele ja loomakasvatusele.
Erineva täpsusastme ja detailsusega kõrgusandmed tingisid erineva
lähenemise reljeefianalüüsile iga uuringuala puhul. LiDAR-andmestik võimaldas rannikuluitestiku morfoloogia alusel modelleerida
rannavööndi arengut Ruhnu saarel ja hinnata paleorandade ulatust.
Arheoloogilistest kaevamistest pärinev detailne mõõdistusandmestik võimaldas rekonstrueerida kiviaegse laagripaiga mikroreljeefi ja
hinnata näitajaid nagu nõlvakalle või kaugus veepiirist. Rekonstruktsioonide usaldusväärsus on suurem piirkondades, kus ei ole
toimunud hilisemat setete kuhjumist (näiteks raba või luidete
moodustumise tõttu) ega ärakannet ranniku- või jõgede erosiooni
tõttu.
Merle Muru töö tulemused kinnitavad loodusteaduslike andmete ja
geoinformaatiliste meetoditega arheoloogilisi hüpoteese Eesti ja
lähialade kiviaegse asustuse paiknemise kohta, täpsustavad rannasidusa elatusviisiga ajajärgu kestust ning kiviaja inimeste elupaigaeelistusi ja kohastumust erinevat tüüpi rannikutel. Seeläbi
aitab töö kaasa kultuuripärandi tõlgendamisele ja väärtustamisele.

Mikk Espenberg
10. novembril 2017 kaitses Mikk Espenberg doktoriväitekirja
„Impact of management on peatland microbiome and greenhouse
gas emissions“ (Inimtegevuse mõju turbaalade mikrobioomile ja
kasvuhoonegaaside emissioonile) keskkonnatehnoloogia erialal.
Töö juhendajad olid TÜ geograafia osakonna vanemteadur Marika
Truu ja keskkonnatehnoloogia professor Jaak Truu. Oponent oli
Helsingi ülikooli bioteaduste osakonna dotsent Kim Yrjälä.
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M. Espenberg lõpetas nominaalajaga nii bakalaureuse- kui ka
magistriõppe keskkonnatehnoloogia erialal Tartu Ülikoolis, misjärel
jätkas õpinguid doktorantuuris 2013. aastal. Samast aastast töötab ta
TÜ geograafia osakonnas. Ta on Eesti Mikrobioloogide Ühenduse
liige.
Maismaa pindalast on umbes 3% kaetud turbaaladega ja need kõrge
orgaanilise aine sisaldusega ökosüsteemid kätkevad endas ⅓ kogu
maailma mullasüsinikust. Seda maailma kõige enamlevinud
märgalade tüüpi esineb alates troopikast kuni boreaalsete ja
arktiliste piirkondadeni. Kuigi turbaalasid on peetud tähtsaks eelkõige põhjapoolkera parasvöötme kontekstis, siis hiljutised avastused näitavad, et troopilistes regioonides leidub võrreldes varasemate
hinnangutega kuni kolm korda enam turvast. Lisaks sellele on
täheldatud igikeltsa kiiret ja ulatuslikku sulamist arktilistel
turbaaladel, mis on toonud aktiivsesse ringesse aina enam varasemalt turbalasundis salvestunud süsinikku ja lämmastikku. Seega
mängivad turbaalade süsiniku- ja lämmastikuringe olulist rolli
keskkonna, ökoloogilisest ja majanduslikust vaatevinklist. Seda
eriti arvestades üha suurenevat kliimamuutuste ja inimmõju survet
neile aladele. Need häiringud toovad kaasa muutused mikrobioloogilises koosluses ja biogeokeemilistes protsessides, mis omakorda mõjutavad otseselt ka kasvuhoonegaaside (metaan (CH4),
dilämmastikoksiid (N2O)) emissiooni.
M. Espenbergi töö eesmärgiks oli uurida erinevate majandusmeetmete mõju turbaalade mikrobioomile ja kasvuhoonegaaside
emissioonile. Välitöid tehti parasvöötmelise Eesti ja troopilise
Prantsuse Guajaana uurimisaladel. Kaheaastasel eksperimendil
Pärnu maakonnas Lavassaare mahajäetud freesturba tootmisalal
hinnati päiderooga kultiveerimise ja väetamise mõju turba mikroobikooslusele ja CH4 eraldumisele. Troopikas asuval uurimisalal
hinnati kuivenduse mõju turbaala mikroobikooslusele, lämmastikuringe protsessidele ja kasvuhoonegaaside emissioonile. Lisaks
tehti erinevate riikide 87 uuringu (kokku 186 uurimisala) metaanalüüs, kusjuures uuringualad paiknesid põhjapoolkeral laiuskraadide 40° kuni 70°N vahemikus. Lisaks sellele koostati ülevaade
turba ja turbaalade kasutamisest erineva reostusega reovee puhastamiseks.
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Põhjapoolkera parasvöötme looduslikud turbaalad on olulisteks
CH4 voogude allikaks atmosfääri, kuigi CH4 emissioon võib olla
väga varieeruv sõltuvalt peamiselt järgmistest faktoritest: turbaala
tüüp, turba pH, veetase ja õhutemperatuur. Turbaalade kuivendamisel väheneb CH4 emissioon keskmiselt 84%. Rabades on
kuivenduse mõju CH4 emissioonile väiksem kui madalsoodes.
Kuivendamine avaldab suurt mõju ka troopilise turbaala gaasiemissioonidele ning seega ka mikroobikooslusele. Kuigi CH4 emissioon kahanes kuivendamisel, siis N2O voog atmosfääri hoopis
suurenes. Samuti oli väiksem potentsiaalne molekulaarse lämmastiku
(N2) emissioon turbalasundi ülemisest 10 cm paksusest kihist
kuivendatud alal, võrreldes loodusliku alaga. Lisaks gaasiemissiooni
muutustele suurenes kuivendamise tulemusel turbas nende bakterite ja
arhede rühmade esindajate osakaal, keda seostatakse enam taimse
biomassi lagundamisega: hõimkonnad Actinobacteria, Firmicutes,
Crenarchaeota ja klass Thermoplasmata hõimkonnast Euryarchaeota. Troopilise turbaala kuivendamine muutis peale bakterite ja arhede
arvukuse ka oluliselt selliste geenide arvukust, mis kodeerivad
erinevaid lämmastikuringe protsesse läbiviivaid ensüüme. Looduslikku ala iseloomustas suurem nitriti redutseerimise (nirK, nirS), N2O
redutseerimise (nosZ) ja N2 fikseerimise (nifH) potentsiaal, kuid
nitrifikatsiooni (arhede amoA) potentsiaal oli seal võrreldes
kuivendatud turbaalaga väiksem.
Põhjapoolkera parasvöötme kaevandatud turbaalade taassoostamine
suurendab CH4 emissiooni keskmiselt 46% võrreldes taastamiseelsete CH4 voogudega. Mahajäetud turbakaevandusalade korrastamine päideroo (Phalaris arundinacea) kasvatamisega bioenergia
tootmiseks vähendas CH4 emissiooni, kuigi metanogeenide arvukus
turba erinevates kihtides jäi umbes samale tasemele või siis isegi
suurenes katseperioodi jooksul. Muutused toimusid ka turba
füüsikalis-keemilistes omadustes ning päiderooga kultiveerimise
tulemusel bakterikoosluse arvukus suurenes. Kuigi metanogeenide
arvukus arhede koosluses oli üldiselt madal, siis suurima CH4
tootmise potentsiaaliga olid turba sügavamad kihid. Kui päiderooga
kultiveerimata mahajäetud turbaalal mõjutasid CH4 emissiooni
peamiselt sügavamate kihtide metanogeenid, siis päiderooga
kultiveerimise puhul võib oletada metanotroofide tähtsuse tõusu
turba süsinikuringes.
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Turbaalasid on sooderikastes piirkondades võimalik kasutada reovee puhastamiseks, et kaitsta veekogusid reostamise eest. Turbaalad
võivad olla madala energia- ja hoolduskuludega efektiivsed looduslikud reoveepuhastid ning selliseid turbaalapuhasteid on käsitletud
sobiva meetmena üleliigse lämmastiku, fosfori, hõljuvaine, väävli
ning erinevate metallide eemaldamiseks heitveest. Kindlasti on
turbaalapuhastites oluline roll ka taimedel, mis võivad olla läbi
erinevate mehhanismide efektiivseteks reoainete eemaldajateks.

Ülle Napa
28. novembril 2017 kaitses Ülle Napa doktoritööd „Heavy metals in
Estonian coniferous forests“ (Raskmetallid Eesti okasmetsades –
analüüs seireprogrammide andmete põhjal) loodusgeograafia
erialal. Väitekirja juhendajad olid TÜ geograafia osakonna
vanemteadurid Jane Frey ja Ivika Ostonen-Märtin ning oponent oli
prof Guntis Brūmelis, kes töötab Läti ülikooli Bioloogia teaduskonna botaanika ja ökoloogia osakonnas. Väitekirja autor
alustas õpinguid TÜ geograafia osakonnas 2003. aastal ning läbis
keskkonnatehnoloogia erialal bakalaureuse- ja magistriõppe. Aastail
2006–2013 töötas Ü. Napa Keskkonnaagentuuris metsaseire peaspetsialistina ning pärast seda on ta ametis Eesti Teadusagentuuris
vanemkonsultandina.
Ü. Napa doktoritöö peamiseks eesmärgiks oli teha kokkuvõte
keskkonnaseire riikliku programmi raames kogutud andmestiku
alusel meie looduslike okasmetsade raskmetallidega saastatusest.
Need andmed olid seniajani praktiliselt analüüsimata. Seireandmestik võimaldas analüüsida kuut raskmetalli: Zn, Cu, Cr, Ni, Cd ja
Pb. Okasmetsade erinevatest keskkondadest kogutud raskmetallide
andmed pärinevad peamiselt Genfi konventsiooniga seotud rahvusvahelistest seireprogrammidest: metsaseire (ICP Forests) ja kompleksseire (ICP Integrated Monitoring) andmebaasidest. Lisaks kasutati raskmetallide andmestikku sammalde kohta (ICP Vegetation
subprogram: Atmospheric Heavy Metal Deposition in Europe –
estimation based on moss analysis). Viimane on parim olemasolev
andmebaas Eesti kohta (analüüsid on tehtud Soomes ja Rootsis)
ning ajaliselt pikim raskmetallide seirerida algusega 1989.a.
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Kohalike sademete seire andmed raskmetallide osas on võrreldavad
alates 1999. aastast. Eelnimetatud andmebaase kasutati selleks, et
saada ülevaade raskmetallide kontsentratsioonidest, nende liikumisest okasmetsa erinevate osade vahel (muld, peenjuured, elusokkad, varis), peetumisest ja akumuleerumisest okasmetsa mulla
kõdukihis. Raskmetallide sadestumise ja akumuleerumise territoriaalse varieerumise iseloomustamiseks kasutati sademete seire
võrgustiku ja sammalde seire andmeid ning okasmetsade kõdukihi
analüüse 75-st metsaseire I astme vaatluspunktist.
Euroopa Keskkonnaagentuuri ametlike andmete järgi on raskmetallide heitkoguste üldine vähenemine toimunud alates 1990. aastatest kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Seda eriti plii, kaadmiumi, kroomi, nikli ja vähemal määral ka tsingi heitkoguste osas.
Näiteks kõige toksilisema raskmetalli Pb heitkogused on vähenenud
kahe aastakümnega kuni 90%, mis viitab sellele, et vastavate
määruste ja protokollide rakendamine on olnud Euroopas edukas.
Raskmetallide peamisteks allikateks Eestis on olnud ja on ka praegu
paiksed saasteallikad: põlevkivil töötavad elektrijaamad, põlevkiviõli-, tsemendi- ning keemiatööstus, mille ettevõtted asuvad
peamiselt Kirde-Eestis. Eestis toimus raskmetallide heitekoguste
suurim langus seoses majanduslike muutustega, eriti elektritootmise
drastilise vähenemisega 1990. aastate alguses. Raskmetallide heitkoguste alanemine on Eestis jätkunud ka peale 2000. aastat, kuid
sellele eelneva kümnendiga võrreldes väiksemas mahus. Seda
näitavad emissiooniandmete kõrval ka sademete depositsiooni andmed – statistiliselt usaldusväärsed alanevad trendid raskmetallide
sisalduse kohta sademetevees saadi aastatel 2003–2013 Cd ja Cu
puhul enamikes seirejaamades, kuid mõnedes jaamades ka Pb ja Zn
kohta. Keskmine aastane sademetega seotud raskmetallide depositsioon aastatel 2003–2013 oli: Cd 0,5 g ha-1, Cu 27 g ha-1, Pb
5,2 g ha-1 ja Zn 387 g ha-1. Aastail 2005–2015 on emissioonide
vähenemine saavutatud koos uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega põlevkivi põletamisel, sh suitsugaaside puhastamisel ning
uute rahvusvaheliste keskkonnaalaste nõuete rakendamisega, mis
omakorda on saavutatud tänu suurematele investeeringutele tehnoloogiate täiustamiseks. Vaatamata vähenenud emissioonile ja depositsioonile on Eesti metsaökosüsteemid olnud varasemalt pikka
aega mõjutatud raskmetallide saastest.
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Raskmetallide kõrged kontsentratsioonid metsapuude peenjuurtes ja
märkimisväärsed korrelatsioonid kontsentratsiooni vahel mullaprofiili ülemises osas ning peenjuurtes viitavad, et raskmetallid
metsakõdus pärinevad eelkõige varasemast kõrge õhusaastetasemega
perioodist. Osaliselt transporditakse varasemalt akumuleerunud
raskmetalle mulla orgaanilisest osast okaspuude biomassi. Töö
tulemused näitasid, et nii kontsentratsioonide osas kui ka massivoos
eristusid taimedele vajalikud mikroelemendid Zn ja Cu saasteainetest. Zn ja Cu kontsentratsioonid olid kõrgemad taimses
materjalis, eriti aga okaspuude peenjuurtes ja juurtega seotud seeneniidistikus ehk mütseelis, mis võib viidata Zn ja Cu bioloogilisele
nõudlusele ja isegi aktiivsele juurtoitumisele. Kõrged kontsentratsioonid peenjuurtes leiti ka Pb ja Cd puhul, kuid erinevalt nt tsingist
oli eriti Pb kogunemine puude maapealsetesse osadesse äärmiselt
madal.
Vaatamata sellele, et tänapäeval on raskmetallide saastekoormus
Eestis pigem madal, on sademed endiselt jäänud oluliseks raskmetallide allikaks okasmetsa raskmetallide ringes, seda eriti Cu ja Zn
aastase sisendvoo puhul (avamaasademete ja varisega). Tõeliste
saastemetallide Cd ja Pb puhul olid tulemused erinevad –
raskmetallide vood olid kõrged juurtes ja jooksva aasta elusokastes
võrreldes samal perioodil varise ja sademetega lisandunud raskmetallide koguseid. See tulemus näitab, et saasteaineid omastati nii
mulla orgaanilisest osast peenjuurte kaudu kui ka okaste kaudu
välisõhust, kuid translokatsioon oli väga madal, eriti just Pb puhul.
Raskmetallide kontsentratsioonide ja varude territoriaalsed erinevused Eestis avaldusid 75 okasmetsa leetunud- ja leedemuldade
kõduhorisondi andmete võrdlemisel. Loodusliku okasmetsa aeglaselt lagunevasse kõdukihti on raskmetallid mitmete aastakümnete
jooksul akumuleerunud. Võrreldes raskmetallide andmeid sammaldes (peegeldavad sademetega deponeerumist) 1990. aastatel kümme
aastat hilisemate tulemustega (2005/06), on selgelt näha, et varasemate andmete põhjal koondus raskmetallidega seotud saaste
peamiselt Kire-Eestisse. 2005/06 aasta tulemuste põhjal Kirde-Eesti
üldisest foonist enam ei eristunud ja pigem tõusis esile Loode-Eesti,
seda eelkõige Tallinna ja tema lähiümbruse mõju tõttu.
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Raskmetallide varud metsamulla ülemises horisondis peegeldavad
suure tõenäosusega põlevkivitööstuse hiigelaegadel (1980. aastatel)
kogunenud saastet. Seda eriti vanemates kõdukihtides (OF ja OH).
Uuritud raskmetallidest eristusid Ni ja Cr, mille omavaheline tugev
korrelatsioon näitas nende sarnast päritolu. Lõuna-Eesti metsamuldades oli tegemist statistiliselt oluliselt kõrgema Ni ja Cr
kontsentratsiooniga ning suurema varuga võrreldes teiste Eesti
piirkondadega. Tegemist on raskmetallidega, mis pärinevad peamiselt kohalikest saasteallikatest, seetõttu võib eeldada, et nende
päritolu võib olla seotud põlevkivitööstuse mõjuga. Ökosüsteemi
tasemel kõige enam ringleva raskmetalli Zn osas statistiliselt usaldusväärseid piirkondlikke erinevusi ei esinenud. Küll aga on
endiselt Zn varu varieeruvus kõige suurem tema ja seda eelkõige
Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas.
Uurimistulemustele tuginedes saab kinnitada, et peenjuured on
olulised raskmetallide uuesti ringlusesse võtmisel, millega kaasneb
nende peetuse suurenemine peenjuurtes. Kõige rohkem peetuvad
taimedele mittevajalikud Pb, Cd ja Cr. Peenjuured paiknevad oma
peamise massiga mulla orgaanilises kihis, seega aeglustavad peenjuured raskmetallide liikumist mulla alumistesse kihtidesse ning
pikendavad okasmetsade muldade ülemiste orgaaniliste kihtide
puhastumist raskmetallidest mullaprotsesside kaudu. Vaatamata
sellele, et uuritud metsaökosüsteemides paiknesid raskmetallide
suurimad varud mulla ülemises orgaanilises kihis, ei olnud seal alati
kõige kõrgem raskmetallide kontsentratsioon. Peenjuurtes ja eriti
peenjuurtega seotud mütseelis oli näiteks Cu ja Zn kontsentratsioon
kordades kõrgem. Mütseelis oli kõrgeim ka Pb, Ni ja Cr kontsentratsioon.

Arvo Järvet
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Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43. köide

EESTI GEOGRAAFIA SELTSI
TEGEVUSEST AASTAL 2017
Eesti Geograafia Selts (EGS) on geograafe ja geograafiahuvilisi
ühendav organisatsioon. Seltsi tegevuse põhisuunad on erialaste
trükiste avaldamine, teadustöö, teadusürituste korraldamine ja geograafiateadmiste levitamine. Tegevuse järjepidevuse eest kannab
hoolt EGS noorteklubi (EGSN), millel on välja kujunenud traditsioonilised tegevused, mis on suunatud noorte kaasamisele akadeemilisse ühistegevusse ning Eesti geograafiliste tingimuste tundmaõppimisele, mis paljudel juhtudel täiendab ülikooli praktikume.
Eesti Geograafia Seltsi juhatus jätkas 2017. aastal varasema koosseisuga: Mihkel Kangur (president), Arvo Järvet (asepresident),
Liisa Puusepp (asepresident), Tiiu Koff, Taavi Pae, Hannes Palang,
Tiit Tammaru, Ulvi Urgard, Rein Vaikmäe ja teadussekretär Tiit
Vaasma. Revisjonikomisjoni liikmeteks olid Silvi Alumäe, Anu
Printsmann ja Kait Antso, raamatupidajana jätkas Elviira Lill. Seltsi
liikmeskonna arv ei ole paaril viimasel aastal oluliselt muutunud
(üle kahesaja liikme, sh 16 auliiget). Noorteklubi juhtidena jätkasid
ka sel aastal nagu eelmiselgi Dagmar Düüna (end Seppor) ja AnnaHelena Purre.
Eesti Geograafia Seltsil ilmus 2017. aastal üks kogumik: Järvet, A.
(toim). 2017. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 42. kd. Tallinn,
362 lk.
Seoses Baltimaid läbiva uue Euroopa laiusega (1435 mm) raudtee
„Rail Baltic” (RB) kavandamisega korraldasime 9. aprillil EGSi
üldkoosolekule eelneva teadusliku seminari, kus Arvo Järvet ja
Kalev Kukk rääkisid RBst geograafide pilgu läbi, Ene-Margit Tiit
selgitas RBga kaasnevaid sotsiaalseid probleeme, Karli Lambot
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majanduslikke aspekte ning Mihkel Kangur lahkas keskkonnakaitselisi küsimusi. Ettekannetele järgnes arutelu, sest RB kui suure
taristuobjekti rajamine on kogu Eesti jaoks suure tähtsusega. Kuid
vastuseta on jäänud paljud uue raudtee rajamisega seotud majanduslikud ja sotsiaalsed küsimused.
Läbi vaadanud kavandatava raudtee RB materjalid, mis olid avalikult kättesaadavad Rail Balticu veebilehel, analüüsinud meedias
avaldatud arvamusi ning kuulanud ära vastava valdkonna ekspertide
seisukohad, esitas EGS maikuus õiguskantslerile arvamused ja
ettepanekud RB keskkonnamõju hindamise õiguspärasuse asjus.
Ettepanekuid ja pöördumisi on selts teinud veel Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja presidendile ning Pärnu maavanemale. EGS on
seisukohal, et uue raudtee rajamine rööpmelaiusega 1435 mm Tallinn-Pärnu-Ikla trassil on põhjendatud, kuid otstarbekas on vähemalt Tallinn-Pärnu-Reiu lõigul kasutada selleks olemasolevat raudteetrassi, tehes vajalikud trassi õgvendused. Olemasoleva raudteekoridori kasutamine uue raudtee ehitamiseks vähendab oluliselt
mõju loodus- ja sotsiaalsele keskkonnale, mida tuleb täpsustada
täiendava olemasoleva trassi kasutusvõimaluste uuringus.
Juuni alguses (2.–4. juuni) külastasid noorgeograafid iga-aastase
saarematka raames Vormsit. Saar sõideti jalgratastel risti-põiki läbi
ning nauditi sealset kaunist loodust ja uuriti kohalikku eluolu.

Vormsi saare matkalised puhkehetkel. Foto: Anna-Helena Purre.
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Sel aastal viis EGSi suveekskursioon meid 8.–10. augustini mööda
kavandatavat raudteed “Rail Baltic” põhja-lõuna suunaliselt läbi
Eesti ja ulatus ka naabermaale Lätti. Arvo Järvet oli põnevasse
ekskursiooni kavva lisanud mitu huvitavat kohtumist ja seminare
kohaliku elu-oluga kursis olevate asjatundjatega. Nii oligi meil
alguses Tohisoo mõisas seminar, kus RB teemasid lahkasid Tanel
Ots Saku vallavolikogust, Aimur Liiva Kiili vallavalitsususest
(Aimur Liiva on geograaf, lõpetas TÜ geograafia osakonna 1993.
aastal) ja Allar Haljasorg Kohila vallavolikogust. Teise päeva hommikul kuulasime Pänu maavanema Kalev Kaljuste ettekannet RB
trassivaliku asjus, Mati Kose kõneles RBst loodusmehe vaatevinklist ja Merle Looring rääkis Häädemeeste valla planeeringutest. Suurem osa teisest päevast möödus Lätis, kus teejuhtideks
olid geoloog Anita Saulite ja Läti Goegraafia Seltsi asepresident
Zaiga Krisjane. Kolmandal päeval, mis oli ühtlasi tagasisõiduks
Tallinna, külastasime Lavassaare alevikku ning ajaloolist Soontagana piirkonda (Mihkli kihelkond). Reisi tegi huvitavaks ja
põnevaks A. Järveti ning kohalike inimeste rohked pajatused. Pikem ülevaade ekskursioonist, eriti RB teemast, on käesolevas
aastaraamatus esitatud Arvo Järveti ja Alo Ervini artiklis.

Eesti Geograafia Seltsi suveekskursioonist osavõtjad Häädemeeste vallas
Läänemere rannas. Foto: Tiit Vaasma.

Rattamatka huviväärsed peatuskohad Saaremaal ja Muhus 8.–12. august 2017.
Kaardi kujundanud Marko Vainu.
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Samal ajal traditsioonilise EGSi suveekskursiooniga toimus ka
noorteklubi ümber Eesti rattamatka juba kümnes viiepäevane etapp
(8.–12. august), mis seekord viis retkelised Ida- ja Põhja-Saaremaale ning Muhumaale. Marsruudiks sai neil seekordki valitud käänuline, kuid huvitav teekond, mille olulisemad peatuskohad on näidatud järgneval kaardil.

Rattamatkajad Saaremaal Kaali meteoriidikraatri ääres. Foto: Kait Antso.

Eesti Geograafia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Tallinna
Tehnikaülikooli geoloogia instituut korraldasid 6. oktoobril Tartu
Ülikooli Chemicumis konverentsi, kus meenutati radiosüsiniku meetodi arengulugu maailmas ja Eestis ning anti ülevaade meetodi
rakendustest erinevates teadusvaldkondades. Nimelt möödus 2017.
aastal seitsekümmend aastat Willard Libby ja tema kolleegi Ernest
Andersoni artikli ”Radiocarbon from Cosmic radiation“ avaldamisest
ajakirjas Science. Selle artikli avaldamist võib pidada radiosüsiniku
dateerimismeetodi rakendusvõimaluste esitamiseks. Vaid kümme
aastat hiljem, 1957 asuti Tartus tollases TA Zoloogia ja Botaanika
Instituudis rajama Eesti esimest 14C laboratooriumi. Sellest ajast on
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meetod leidnud laialdast rakendust ka paljudes maateaduse harudes,
eriti paleogeograafia- ja paloklimatoloogia probleemide lahendamisel. Konverentsil saime kuulata järgmisi ettekandeid:
Rein Vaikmäe – Radiosüsiniku meetodi ajaloost maailmas ja
Eestis.
Arvi Liiva – Pulli asulakoha vanusest.
Siim Veski – Kaali kraatri vanusest.
Katrin Lasberg ja Volli Kalm – Skandinaavia jäätumise kronoloogiast.
Heiki Valk – Kagu-Eesti linnamägede kronoloogiast.
Paljud EGSi liikmed olid seotud 24.–26. oktoobril Tallinnas toimunud Eesti Euroopa Liidu eesistumise keskkonna prioriteedile, ökoinnovatsioonile pühendatud konverentsi „Looduspõhised lahendused: innovatsioon igapäevaseks“ korraldamisega. Kõrgetasemelisel
konverentsil tutvustati loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada kliimamuutusest ja linnastumisest tekkivat koormust nii linnadele kui ka looduskeskkonnale.
Konverentsist, sh Eesti keskkonnakaitse ja looduskasutusega seotud
teemadest on kirjutanud käesolevas aastaraamatus Ivo Krustok,
Galina Kapanen ja Liisa Puusepp.
Geograafia seltsi tegevuse tutvustamine toimus postriga Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud seltside päeval 31. oktoobril
Tartus Eesti Biokeskuses.
Eesti Geograafia Seltsi kooligeograafid osalesid piirkondlike ja üleriigilise geograafiaolümpiaadide korraldamisel. Käidi õppereisidel.
Tegeleti koolieksamite eksamiülesannete koostamise ja hindamisega.
Viiel klubiõhtul Kohtume Kolmandal Kolmapäeval – KoKoKo –
kuulati huvihariduslikke reisimuljeid ja seda alati rohkete piltide
saatel: Anna Põrh rääkis Karjalas kogetust, saime teada, mida Jaanis
Priimets nägi Sri Lankal, Kalev Kukk valgustas Rootsi Lapimaa
võlusid, Mati Rahu pajatas Islandist hobilooduspiltniku silma läbi ja
Jako Reinaste muljetas Kõrgõzstanis ümber Õsõkköli järve (vene k
Issõk-Kul) korraldatud matkast.

Tiit Vaasma, EGSi teadussekretär
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